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ОСТРОГІАНА
УДК 2930.2 (477.81) «1728»

Микола Близняк

ІНВЕНТАР МІСТА ОСТРОГА 1728 РОКУ
Стаття присвячена аналізу інвентаря Острога 1728 р., зроблено спробу з’ясувати
стан міста у другій половині XVII – першій третині XVIII ст., розкрито інформативний
потенціал джерела, опубліковано документ. В цей час в місті мешкали громади християн,
євреїв, мусульман. У документі представлена інформація про економіку, культуру, релігію
та топографію міста. Острог було поділено на дві частини, що належали різним магнатським родинам.
Ключові слова: інвентар 1728 р., міщани, християни, іудеї, мусульмани, осілість, Острог, Волинь.

Попри увагу вітчизняних та зарубіжних істориків до минулого міста Острога ціла низка аспектів з його історії потребують детального вивчення. Передовсім, йдеться про археографічне
опрацювання багатої документальної спадщини, яку по собі залишили магнатські родини Острозьких, Заславських, Любомирських, Сангушків, Яблоновських та ін. У цьому сенсі варто відзначити, що дослідження джерел з історії міста та його дідичів періоду XVI – і першої половини
XVII ст. проведено на належному рівні. Значно менше вивчені друга половина XVII і XVIII ст.,
щоправда, не лише для Острога, а й для усієї Волині та Правобережної України в цілому. Справа у тому, що історія міста другої половини XVI – першої половини XVII ст. була наповнена
знаковими і багато в чому доленосними подіями в житті українських земель у складі Речі Посполитої, коли на її історичній авансцені провідне місце посіли князі Острозькі. Представники
цього аристократичного роду розвивали економіку, виступали чільними представниками воєннополітичного життя держави, меценатами освіти і протекторами Православної церкви тощо.
Зрештою, ситуація кардинально змінилася після Української національної революції середини
XVII ст. – князі Острозькі вигасли по «мечу» й по «куделі», Волинське воєводство зазнало вели
ких демографічних втрат, руйнувань, економіка краю перейшла у стан занепаду, відбулися транс
формації в етноконфесійному складі населення тощо. Вищеозначені процеси вимагають проведення спеціальних досліджень. На цьому шляху в першу чергу варто спрямувати пильний погляд
до джерел другої половини XVII – першої половини XVIII ст., аналіз яких допоможе зрозуміти
процеси і механізми відновлення краю після військових потрясінь та економічної стагнації.
У минулому вчені зверталися до вивчення документів з історії Острожчини першої третини
XVIII ст. Одним із перших, хто присвятив свої праці цій проблемі, був Йосип Новицький (1878
– 1964 рр.). Він зумів віднайти та опублікувати у 1938 р. інвентар ординатської частини Острога
1708 р. [29]. Проте, на думку істориків, при публікації дослідником були допущені окремі огріхи
[3]. Подальші пошуки та аналіз джерел з історії Острога XVIII ст. пов’язані з іменем Миколи
Ковальського (1929 – 2006 рр.). У своїх працях він представив детальний огляд і критику документальної спадщини з минулого міста досліджуваного періоду [17], розкрив інформативний
потенціал родинного архіву князів Сангушків [18], у складі якого зберігаються інвентарі волинських міст, зокрема й Острога. У поле зору знавця джерел потрапили інвентарі 1708, 1724 і
1728 рр. Останні були ґрунтовно проаналізовані й на сторінках монографічного дослідження,
присвяченого історії міста [16, с. 18-21], а також у співавторстві з В. Атаманенком [15].
Важливі для досліджуваного періоду студії Т. Вихованця, у яких він докладно проаналізував
інвентар Острога та частини Острожчини 1708 р., насамперед, як джерела з історичної топографії
міста, ґрунтовно представив зміни власників Острога у другій половині XVII – XVIII ст. [9; 11].
Цикл статей про джерела з історії Острога кінця XVII – першої третини XVIII ст. підготував
Микола Бирук [4; 5]. У його публікаціях на основі значного кола документальних джерел прослідковано етапи соціально-економічного розвитку Острозької волості вказаного часу [6; 7], розкрито інформаційний потенціал інвентарних описів Острога та волості, зокрема 1708, сумаріуш
1714, 1724 та 1728 рр. Інвентар села Бельмаж 1728 р. був опублікований автором цих рядків [8].
© Микола Близняк, 2017
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У 1603 р. Острог і волость були розділені на дві частини між синами Василя-Костянтина
Острозького (1526-1608 рр.) і дісталися Янушу (1554-1620 рр.) та Олександру (1570-1603 рр.).
Після смерті у 1620 р. краківського каштеляна Януша Костянтиновича на його частині Острожчини була запроваджена Острозька ординація (майорат), що мала передаватися нащадкам неподільно по чоловічій лінії його дочки Євфросинії, дружини Олександра Заславського (між 1577 і
1589 – 1629 рр.). Ординат був зобов’язаний сповідувати католицизм, виставляти на потреби Речі
Посполитої військо у складі 300 піхотинців і 300 кінних вояків, утримувати в боєздатному стані
острозький та інші замки на території майорату й використовувати як військові регалії герб князів Острозьких, титулуватися ординатом і найголовніше – дбати про неподільність острозьких
добр [26, s. 218]. Вся ординатська спадщина складала наступні ключі: Дубенський, Степаньський, Миропільський, Вільський, Чуднівський, Піковський, Базалійський, Красилівський, Острозький, Сульжинський і Лютовижський, обіймаючи 24 міста і 592 села [26, s. 79]. Інша частина
Острога у 1621 р. відійшла доньці Олександра Острозького – Анні-Алоїзі Ходкевичевій (до часу
смерті у 1654 р.).
У досліджуваний період ординатська частина Острозької волості належала Юзефі-Марії (Маріанні) з Любомирських (1693 – 1729 рр.), дружині Павла-Кароля Сангушка (1680 – 1750) надвірного маршалка литовського (1713 – 1734 рр.) і великого маршалка литовського (1734 – 1750 рр.).
Неординатська частина Острога у 1720-х рр. належала представнику князівської династії
Яблоновських, волинському (з 1693 р. ?), руському (з 1697 р.) воєводі – Яну-Станіславу (1669 –
1731 рр.) [24, s. 109]. Після нього Острожчиною володів його син – равський воєвода СтаніславВінцентій (1694 – 1754 рр.) [26, s. 243], причому половину Острога він отримав ще при житті
батька [9, с. 241], хоч точної дати про це не маємо.
В другій половині XVII – і в першій третині XVIII ст. Острог продовжував перебувати розділеним на дві частини, як вже про це вище згадувалося. Розділеність міста, а також часта зміна
його власників вкрай негативно відображалися на економічному стані адміністративного центру
волості. Для кращого розуміння стану міста та його околиць звернімося до важливих подій попередніх десятиліть, що вплинули на поступ краю.
У роки Національної революції середини XVII ст. відбулася низка важливих змін у Волинському воєводстві. Серед іншого мали місце руйнування міст і сіл, демографічні втрати тощо, а
Україна дедалі більше втягувалася у фокус геополітичних інтересів сусідніх держав. В цей же
час Острог став містом, де вирішувалися доленосні події українського козацтва й державності в
цілому.
30 березня 1670 р. надзвичайний Варшавський сейм схвалив інструкцію комісарам, яких
делегували до Острога для переговорів із козаками. Польські комісари перебували у місті від
початку травня до початку вересня 1670 р. [19, с.187-188]. Врешті Дорошенкові представники
на комісію до Острога не з’явилися через невиконання польською стороною козацьких умов.
Острозька угода була узгоджена зацікавленими сторонами пізніше. У роботі комісії взяли участь
воєвода волинський (з 1661 р.), князь Михайло Юрій Чорторийський (1621 – 1692 рр.), каштелян волинський (з 1661 р.) Ян Францішек Любовецький (пом. 1674 р.), воєвода чернігівський
(з 1660 р.) Станіслав Казимир Беневський (1610 – 1676 рр.), сенатори з Литви і значне коло шляхти.
В цей же час відбувалися дошкульні татарські напади на Волинське воєводство, що залишило
по собі негативні наслідки. Про один із таких випадків, що пов’язаний з Острогом, є окремі відомості. У серпні 1676 р. козаки гетьмана козацтва Правобережної України Остапа Гоголя (1675–
1678) на чолі з його сином Балацком поблизу Лабуні відбили у татар, які поверталися з-під Корця
й Острога частину ясиру і загарбаної худоби [19, c. 319].
На початку XVIII ст. місто відчуло на собі тягар військових постоїв. Насамперед, йдеться про
події Північної війни, які залишили свій слід і на волинській землі. 26 серпня 1705 р. гетьман
Іван Мазепа з козацьким військом у числі 40.000 і 15.000 московської піхоти проходили повз
Острог, хоч власнику міста та римо-католицькому біскупу вдалося зарадити значним військовим
втручанням у життя міста шляхом переговорів [26, s. 81]. У цьому ж році, 2 грудня, в місті «на
лежах зимових» перебувало московське військо Семена Неплюєва. Тоді ж гетьман Іван Мазепа
«квартирував» у Дубні [26, s. 81]. Весною 1706 р. на Волині перебували шведи під командуванням генерала І. Штембека, з міста було взято значні провіант та контрибуцію, а через кілька днів
шведські війська з Карлом ХІІ (1682 – 1718 рр.) і королем С. Лещинським (1677-1766 рр.) вирушили до території етнічної Польщі [26, s. 81]. Всю зиму і до літа 1707 р. в Острозі квартирувала
московська піхота на чолі з фельдмаршалом графом Борисом Шереметєвим (1652 – 1719 рр.),
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хоч воєнних дій не проваджено [26, s. 82; 12, с. 606 – 607]. У березні 1708 р. польське військо
дислокувалося в районі Полонного, Острога та Дубна [12, с. 397].
В березні 1709 р. російський генерал-майор Микола Іфланд рушив з відділенням драгунів до
Полонного й Острога [12, с. 460]. У цьому ж місяці «московити стали під Острогом» і з’єдналися
з загонами гетьмана польного литовського Григорія Антонія Огинського (1654 – 1709 рр.) [13,
c. 601]. Безумовно, що підсумки перебування військових загонів такої значної чисельності на
Острожчини і були невтішними.
Водночас власники міста намагалися стимулювати розвиток економічного життя острожан
шляхом підтвердження міських привілеїв. Справа у тому, що після захоплення кожного українського міста, яке мало магдебурзьке право, польський уряд у вигляді політичної репресії у
роки революції позбавляв поселення його автономії й підпорядковував польській адміністрації
[20, c.125]. Тому, згодом до процесу стабілізації в краї, очевидно, змушена була спричинилася й
королівська влада, й сейм. Так, за С. Кардашевичем, 15 грудня 1678 р. ухвалою сейму було затверджено для Острога привілеї, надані ще від попередніх польських королів [26, s. 78]. Гетьман
коронний Станіслав Яблоновський 25 березня 1693 р. надав підтвердження раніше наданого
королівського привілею на магдебурзьке право [21, с. 61], пізніше його онук Ян Каетан Яблоновський 9 січня 1740 р. в замку віленському видав привілей на звільнення острозьких міщан від
«мита і спасного», а 10 вересня 1786 р. в Хорові Станіслав Малаховський, референдар коронний,
«встановив в Острозі юрисдикцію міську» [26, s.116].
Варто згадати і про підтвердження привілеїв національним громадам міста. Так, згідно з постановою волинського сеймика від 18 квітня 1684 р. татари з міста Острога, що мешкали на
вулиці Калічій1, були звільнені від податків («лібертовані») «відповідно до привілеїв давніх» [1,
c. 455]. Нижче коротко вказано інші факти надання татарам в Острозі маєтностей.
Наскільки покращилося становище міщан, і які наслідки цілої низки підтвердження давніх привілеїв державою й дідичами міста? Відповідь на ці питання дав Станіслав Кардашевич
(1826–1887) – місцевим мешканцям не вдалося повернути давній добробут і залишилися вони
в «убогості й темноті» [26, s.116]. Проте важко погодитися з висловленими висновками цілком.
Не варто забувати, що на стані Волині досліджуваного періоду відбилися втечі та міграційноколонізаційні процеси, які прямо стосувалися краю й були спрямовані на Поділля. Розпочалися
вони внаслідок укладення Карловицького миру 1699 р. й повернення Поділля від Туреччини до
Польщі й звільнення його від державних податків на кілька років. З інвентаря Меджибізької волості 1717 р., впорядкованого М. Крикуном, дізнаємося про переселення з Острога на Поділля
острожан: 11 зазначених в інвентарі власників домогосподарств християн та 5 господарів – євреї
[14, с.15, 18], а також з околиць Острога ще 35 домогосподарств християн відзначає інвентар [14,
с.15]. Євреї прибульці мешкали лише у місті Меджибожі. Названі цифри допомагають скласти
уявлення про демографічні процеси на Острожчині в окреслений період.
Місто з давніми традиціями співжиття різних національних громад мало відповідно й достатньо представницький кагал. Не вдаючися до більших деталей його функціонування у місті,
чому були присвячені спеціальні статті дослідників [7; 27], наголосимо на тому, що у першій
третині XVIII ст. достатньо загострилися стосунки між християнами, мусульманами та євреями,
наслідком чого став міжнаціональний конфлікт в Острозі, який апогею досяг у 1726 р. (дрібніші конфлікти відбувалися й раніше) між євреями та учнями Острозького єзуїтського колегіуму
в переддень канікул – 31 липня. Арбітрами і водночас постраждалими виявилися представники татарської громади міста на чолі зі Стефаном Халембеком. Саме в цей час Ян Вільгельм
Роттаріуш, острозький староста і полковник острозької ординації, який мав відповідати за порядок у місті, поїхав до Бережан на процесію поховання великого коронного гетьмана Адама
Сенявського (1666 – 1726 рр.) [28, s. 199]. Відсутнім у місті також був і ректор колегіуму Адам
Лотинський. Після повернення Я.В. Роттаріуш 25 серпня 1726 р. написав листа Павлу Каролю
Сангушку, власнику ординатської частини міста, в якому звітував про криваве міжнаціональне
протистояння між євреями, татарами та учнями і представниками Острозького єзуїтського колегіуму. Реляція посадовця рясніла грабунками єврейських крамниць, власності татар, підпалами,
нищеннями крамниць, будинків, побиттями – загальним неспокоєм тощо [35]. Зрозуміло, що ця
подія стала апогеєм давнішого протистояння різних національних громад міста. Тривав конфлікт
і всередині єврейського кагалу, градус якого підвищувався завдяки суперечностям між власни1
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8

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

ками двох частин Острога. Врешті, все завершилося вироком Люблінського трибуналу у 1731 р.,
згідно з яким острозький кагал поділено на дві частини [27, s. 545-546].
Отже, волинське місто Острог у другій половині XVII – першій третині XVIII ст. переживало
складні часи свого соціально-економічного й культурного життя, проте дані інвентаря 1728 р.,
що мають беззаперечну джерелознавчу цінність, допоможуть відновити загальні аспекти міського життя в Острозі й на Волині в цілому.
***
Інвентар ординатської частини Острожчини 1728 р. написаний польською мовою, зберігається у Польщі в Національному архіві м. Кракова, а перед тим зберігався в архіві Сангушків
у Славуті. Документ оправлений у книгу й об’єднаний з інвентарем тієї ж місцевості 1724 р. В
інвентарі 1728 р. представлено також опис сіл: Бельмажа2 [8], Хорова, Грем’ячого, Білашева,
Дерев’янчого, а також міста Межиріча3. Інвентар Острога всього охоплює 18 аркушів і був споряджений 2 квітня 1728 р., що, на мій погляд, можна пов’язати зі смертю острозького старости,
полковника острозької ординації, підкоморія венденського Яна Вільгельма Роттаріуша у цьому
ж році4. Власниця ординатської частини Острожчини Юзефа-Марія (Маріанна) з Любомирських
померла у 1729 р., що теж могло бути пов’язаним зі створенням інвентаря маєтностей.
Ординатська частина Острозької волості першої третини XVIII ст. тісно переплетенa з іменами
різних шляхтичів та урядників, військових і політичних діячів більше чи менше задокументованих письмово, проте до біографії згаданого Яна Роттаріуша, осілого в Острозі, варто придивитися
уважніше. Він походив з німецької шляхетської родини з Вестфалії (гербу «Гриф»), прибув до Речі
Посполитої у 1676 р., а службу в коронній армії розпочав у 1683 р. як офіцер гетьманського регіменту піхоти Станіслава Яблоновського [34, s. 239]. Відомо, що за його безпосередньої участі був
створений інвентар цієї ж частини Острожчини у 1708 р. [29, s. 179], на теренах якої він отримав
у посесію перед 1703 р. з рук Станіслава Яблоновського чотири села на Волині – Вілію5, Долоче6,
Загірці7 та Юськівці8 [34, s. 239]. У 1727 – 1728 рр. був підкоморієм венденським [34, s. 239; 32, s.
154]. Натрунний портрет полковника зберігся до нашого часу в Державному історико-культурному
заповіднику м. Острога, виконаний невідомим острозьким художником на мідній блясі олією, проте помилково датований 1708 р. [22, с. 107], хоч помер він у 1728 р. [31, s. 269; 34, s. 239].
По собі він залишив нащадків: сина стольника ломжинського (з 1752 р.) Войцеха Лукаша Роттаріуша та двох доньок Гелену Ледухівську й Терезу Мясковську [31, s. 269]. Дружина Яна Вільгельма – Барбара Роттаріушова (з Тимінських) після смерті чоловіка певний час порядкувала
маєтностями на Острожчині. У своєму заповіті від 1744 р. вона записала на шпиталь острозького
парафіяльного костелу п’ятсот злотих. Від цієї суми наступники повинні були забезпечувати
старців закладу провізією [10, с. 92; 25, s. 210].
Інвентар 1728 р. фіксує власність на ординатській частині Острога полковника регіменту острозької ординації, стольника полоцького Стефана Місюни (гербу «Котвиця»). Варто зауважити
на тому, що для влаштування двору шляхтича було «пляців пустих забрано 3»9 [23, k. 68], що
наштовхує на думку про його недавнє поселення у місті. На цій посаді, можливо, він змінив вищеназваного Яна Роттаріуша. У 1725 р. за сприяння С. Місюни було осаджено урочище Татаринівку в Чуднівському ключі, що належав до ординатської частини Острожчини [30, s. 131]. Отже,
йдеться про розширення володінь урядника та військового у місті та на ординатській частині
Острожчини, де він виконував службові функції.
Власником нерухомості у місті інвентар фіксує Антонія Мончинського – «старосту луцького», як його називає документ, (від 13. VIII. 1726 – по 10. XII. 1746 рр.). Він мав ще й інші уряди,
зокрема, лосицького старости, був королівським полковником, луцьким ключником і підляським
каштеляном [33, s. 99]. На двір шляхтича «занято три пляци» [23, k. 68]. На сторінках документу
зустрічаються інші представники шляхетських родини, більша деталізація біографічних сторінок яких потребує подальших архівних пошуків.
2
З кінця ХІХ ст. це село стало вулицею в повітовому Острозі на південно-західній його околиці, через яку пролягав
шлях до сусідніх Шумська та Кременця, що тепер на Тернопільщині.
3
Всі названі села та місто тепер села Острозького району Рівненської області.
4
Точна дата його смерті поки що невідома.
5
Тепер село Вілія Острозького району Рівненської області.
6
Тепер село Долоччя Ізяславського району Хмельницької області.
7
Тепер село Загірці Білогірського району Хмельницької області.
8
Тепер село Юськівці Лановецького району Тернопільської області.
9
Пляц – земельна ділянка забудована або незабудована.
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У документі йдеться про міські простори: забудову та осілість роздільно християнську та
єврейську з позначенням: платні, вільні та пусті домогосподарства, винниці, солодовні, броварі.
В джерелі окреслено власність татар, отців єзуїтів, отців францисканців межирічських, очевидно, уніатських та католицьких священиків та храмів, названо тут єврейські школи, цвинтарі,
крамниці тощо. Зустрічаємо, зокрема, опис городів «за валом від Межирича» тощо. Важливі
документальні свідчення про православні церкви – Глібобориську та цвинтар при ній, про яку
йдеться станом на 1728 р. як про неіснуючу, Параскево-П’ятницьку, Миколаївську та Успенську.
Дослідникам церковної історії Волині у XVIII ст. варто звернути увагу на те, що церкви мають
«правила Святого Василія» («reguły Swiętego Bazylego») [23, k. 79, 80], тобто належали до юрисдикції Греко-Уніатської церкви.
Досить важливий блок інформації про острозьких мельників та їх повинності. В інвентарі
достатньо чітко представлено інформацію про повинності та права міщан-християн та євреїв.
Важливо звернутися до осілості ординатської частини Острога у 1728 р. Отже, всього комісія
зі створення інвентаря нарахувала 165 домогосподарств євреїв, куди включено платні, вільні та
спустошені будинки. В це число включено також будиночки, кам’яниці, будинки з винницями і
солодовнями (всього 7). Окремо зустрічаємо «бурсу єврейську», «школу єврейську муровану»,
«шпиталь єврейський», різницю єврейську «з 13-ма лавами». Всього інвентар зафіксував, як
вказано вище, 165 єврейських домогосподарств, хоч ця цифра неточна з огляду на коментовані
в документі помилки в нумерації. Зрештою, часто бачимо за єврейськими будинками додаткові
будови («w tyle domek żydowski», «w nim izdebek dwie») [23, k. 71]. Вказаний факт змушує дещо
збільшити цифру кількості єврейських осель.
Християни будували нові будинки у місті [23, k. 72], проте перебували в значній меншості, порівняно з осілістю єврейською. Християнських домогосподарств на ординатській частині
міста Острога маємо всього 71, хоч тут теж закралося кілька помилок укладачів, що відзначено
в коментарях до документу. До цієї цифри варто додати кілька шляхетських дворів, власники
яких, очевидно, сповідували католицизм. Двори острозьких шляхтичів, як і ґрунти, зафіксовано
без присвоєння їм нумерації. Всі вони були звільнені від міських податків на користь власника.
Християнська громада на ординатській частині Острога більше, ніж вдвічі (!) була меншою за
єврейську. Як склалася ситуація в іншій частині міста відповісти поки що не видається можливим за браком вірогідних документальних свідчень. В інвентарі не представлено прямих відомостей про населення ординатської частини Острога, хоч в історіографії прийнятий умовний
коефіцієнт про чисельність мешканців одного будинку. За М. Бируком, який провів найновіші
дослідження на цю тему, середній коефіцієнт мешканців для міста у першій чверті XVIII ст. доцільно вважати число у 6 осіб [6, c. 346].
Острозькі татари також розширюють свої міські володіння у першій третині XVIII ст. Вони
зосереджені поруч з Татарською вулицею, половина якої їм надана. Знаємо, що тут розташований двір Хазбевічової, чоловік якої в певний період був ротмістром татарської хоругви у місті.
На збільшенні володінь цієї громади наголошують упорядники інвентаря, оскільки пустий ґрунт
єврея Косона «татари привласнили і підданих двох осадили: одного коваля, а іншого – шевця, а
ті, в свою чергу, привласнили собі за річкою Вілією сіножаті на 10 ґрунтів» [23, k. 73]. Урочище
Хизники, де раніше острожани мали власність, маршалок великий коронний, староста сандомирський, Олександр Домінік Любомирський (1693 – 1720 рр.), який володів ординатською частиною Острожчини з 1709 р. [2, c. 12], надав татарам, де інвентар зафіксував 12 пляців [23, k. 74].
Острозька ратуша, у якій функціонували органи міського самоуправління і суд, продовжувала
перебувати у власності обох дідичів міста. Тут розташовувалися міські крамниці й інші купецькі заклади, про що можна дізнатися детальніше з самого джерела [23, k. 69]. Характерно, що
укладачі інвентаря чітко знають про попередній інвентар цієї частини міста, бо для детальнішого отримання інформації про ратушу відсилають до інвентаря, що був споряджений 28 лютого
1724 р. й зберігався у Дубнівській канцелярії.
Не знаємо імен представників комісії, що укладали інвентар. Про скрупульозність комісарів
свідчить занесена у документ низка маєтностей, що не підтверджені документально. В такому
випадку, зокрема, вони зверталися до свідчень старожилів («starsze ludzi powiedziałi») [23, k. 73].
Зважаючи на приватний характер володінь та зацікавленість власників мати максимально точну
інформацію, варто висловити думку про вірогідність зафіксованої у джерелі інформації.
Окрім всього іншого, необхідно наголосити на правовому характері інвентаря. Власники, як
це простежується в документах описово-статистичного характеру цього періоду, бажають воло-
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діти повною інформацією про попередні надання і привілеї міській громаді («według dawnego
zwyczaiu y trybu starodawnego»). Острог мав власну специфіку, як вже відзначалося вище, належність до різних магнатських родин, а відтак – поділеність на дві частини. Це означало, що міський уряд уважно стежив за тим, аби мешканці однієї частини міста не вливалися в економічне
та інше життя іншої частини. Відповідні натяки дає нам текст аналізованого джерела, зокрема,
коли йдеться про Успенську церкву та власність Опанасихи Вдови, яких протилежна сторона
тягне на свій бік примусово [23, k. 80].
Інвентар Острога 1728 р. має достатньо високу інформаційну наповненість, що дозволяє провести глибші дослідження на його основі з таких проблем, як демографія, економіка, топографія, культура, освіта та релігія. Зазначене вище дає підстави говорити можливість створення у
майбутньому монографічного дослідження з історії Острога XVI – XVIII ст., тобто часу його
перебування у складі Речі Посполитої.
Відкритим та абсолютно нез’ясованим до нині залишається питання про стан іншої, неординатської, частини Острога та Острожчини для першої третини XVIII ст., що вкрай важливо для
розуміння цілісної ситуації в краї.
***
При публікації документу використано основні принципи, напрацьовані вітчизняними археографами і представлені у відповідній літературі. Для більш легкого користування джерелом
модернізовано окремі його елементи. Розділені слова, написані разом і навпаки, розкрито скорочення слів у квадратних дужках. У незміненій формі залишено географічні назви та помилки писарів, залишено притаманні старопольській мові терміни та слова. Документ створений
у табличній формі, а наприкінці написаний без таблиці, тобто така форма відтворення відповідає особливостям оригіналу. Коментарі до тексту мінімальні й носять характер уточнення,
доповнення.
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Domek Wola Krawca
Domek Bienka Cerulika
Domek Opanasa Szewca
Domek Watułki Żyda
Plac pusty
Dom Lukasza Boczanskiego10
Dom Andrzeia Sniczerza
Pla[c] pana Puciatego
Plac pusty
Wedle Borucha Kosonowicza plac pusty
Plac pusty
Plac pusty
Pierzeia druga tey ulicy, których wszystkich i[ch] m[oś]c xiądz proborszcz przy
kamienicy spustoszałey nullo jure usurpat sobie pod ktoremi placow n[umer]o 7
dico siedm
Ulica od bramy Dubienskiey
Domek Dymitra Szewca
Domek Jankela Kusznirza
Dom wiezny11 Markiela Krawca
Dom wiezny Irsza Krawca
Kamienica wiezna Dawidka Kuniowskiego
Kamienica Borucha Kosonowicza
Kamienica spustoszona Sołdyka Żyda
Dom wiezny Jankiela Żyda
Dom wiezny Szachny Żyda
Kamienica na rogu rynkowym Żyda Kopieyki
Kamienica Szmoyła Dziuby
Na przeciwko tey kamienicy na zad powracaiąc
kamienica wiezna Wilimowa Chrzescianina12
/K. 68 / Continuacya osiadłośći Ostrouskiey13
Dom wiezny Chaima Lublinskiego, domek w tyle żydowski
Dom Jankiela Krawca, w tyle domek żydowski
Dom wiezny Leyby Łobenskiego, domek w tyle żydowski
Dom wiezny Zaywieli Żyda
Plac pusty
Dom Leybki Watułki krawca
Dom Borucha Bakałarza
Pla[c] pusty
Dom Ayzyka Kusznierza
Domek Romana Tkacza14
Plac pusty

Puste

Place ulicy do parkanu od szpitala

Wolne

Osiadłość miasta Ostroga na częsci jasnie oswięconych x[ię]stwa ich mosciow
marszałkow W[ielkieg]o Xięstwa Litewskiego

Płatne

Żydow
skie

Chrzes
сianskie

ДОКУМЕНТ
Інвентар осілості ординатської частини міста Острога 1728 року
/k.65/ Inwentarz osiadłosci miasta Ostroga na częsci jasnie oswięconych xięstwa ich m[iłoś]ciow
marszałkow W[ielkieg]o Xięstwa Litto[wskiego] in anno 1728 die 2 aprilis. In fundo bonorum spisany
/k.67/

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
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1
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Позиції будинків за № 4, 5 і 6 об’єднані записом «te trzy place zyd Kaczka trzyma», тобто ці три ділянки належать єврею Качці.
Будинок «wiezny» / кам’яниця «wiezna», очевидно, слід розуміти, як будинок «wjezdny» – заїжджий дім, корчма.
Можна розуміти цей термін і як будинок, який має браму до в’їзду. На користь розуміння і правильного прочитання слова
«wiezny» як «wjezdny» свідчить зокрема цитата з нашого документу – «od wozow wszelkich wiezdzaiących bramy», де літера
«j» пропущена [23, k. 81].
12
Ця кам’яниця не отримала свого порядкового номера.
13
Так в тексті, має бути «ostrogskiey».
14
Будиночок без порядкового номера і без вказівки про конфесійну належність.
10
11
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15
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Domek Majora Krawca
Plac pusty
Dom Josia Kotlarza
Domek Abrama Krawca żyda
Domek Michela Żyda
Domek Dawida Kusznierzа żyda
Plac pusty
Plac pusty
Domek Hryhorego Slusarza
Domek Franciszka Krawca
Domek Michała Bednarza
Na przeciwko tych domkow znayduię się placów pustych
Na dwor w[ielmożneg]o i[ch] m[oś]ci p[ana] Misiuny pułkownika ordynackiego na
ktorych teraz tenże dwor stoi placow pustych zabrano n[umer]o 3
Domek Aksantego Szewca
Domek Jacka Tkacza
Dwor i[ch] m[oś]ci p[ana] Płonowskiego zaięto placow n[umer]o 2
Dwor w[ielmożneg]o i[ch] m[oś]ci p[ana] starosty Łuckiego zaięto płacow n[umer]o 3
Dwor i[ch] m[oś]ci p[ana] Hanskiego zaięto płacow n[umer]o 2
Domek żyda Elli
Dom wiezny Bochurynskiego Żyda
Dom pusty Srola Dermanskiego
Dom wiezny Solanki żydowski
Dom Raszki żydowski
Dom Berka Hluskiego
Dom Icka Pomirczego
Plac pusty
Domek sierot żydowek
Dom wiezny Kewacha żyda Żołobnego
/K. 69 / Continuacya15 dalsza osiadłośći Ostroga
Płac Manusa Dubienskiego pusty
Dom Daniela Dekina, w nim żyd Gdal mieszka
Dom Chaima Wołoszyna
Dom wiezny Jowela Żyda
Kamienica Abrama Kuniowskiego żyda
Dom wiezny Mikołaia Rymarza
Domek Zeylika Mezyreckiego
Pierzeia Rynkowa od ulicy Zamkowey
Kamienica wiezna Josia Chononowicza
Kamienica wiezna Sołdyka Żyda
Kamienica wiezna p[ana] kiiowskiego burmistrza
Kamienica wiezna Frydmana Żyda
Kamienica Gierszonowa Żyda
Kamienica Symy Żydowki
Ratusz in medio miasta w Rynku murowany na oboie częsci tak xiąxęcia i[ch] m[oś]
ci, iako y wielmożnego i[ch] m[oś]ci p[ana] starosty spolnie per medium dziełący
się, ktorym połowa po lewey stronie część, a fronte od zamku maiące tablice murowane z wyrznienciem tytułu j[aśnie] o[świeconego] x[ęiże] i[ch] m[iłoś]ci Janusza
Ostrougskiego16 kasztelana krakowskiego in sortem xiążęcia i[ch] m[iłości]ci należy
sukcessiwe cretenum. Dalsze opisanie tegoż ratusza in a[nn]o 1724 die 28 febr[uari]
invenietur w kancelaryi Dubienskiey w inwentarzu.
Pod tym ratuszem znayduią się sklepy kupiecki y kramnice na częśći j[aśnie] o[świeconego]
xięcia i[ch] m[iłoś]ci investigandum efi quo jure. Takowiż kupci trzymaią.
Ulica Żydowska w rynku od bramy nowomieyskiey y od konwiktu oo.[ojcow] jezuitow poczynaiący się

Літера «u» дописана зверху.
Так в тексті вдруге, має бути «Ostrogskiego».
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Dom wiezny Icka Judowicza, do ktorego należące trzy sklepy ex parte j[aśnie]
o[świeconego] x[ięcia] i[ch] m[iłoś]ci dobr
Plac pusty Arona żyda Poleszuka
Plac pusty Leyzora Żyda
Dom Peńka Żyda
/К. 70/ Continuacya dalsza osiadłośći Ostroga
Dom Anny Żydowki
Dom żyda Szlomy na częśći j[aśnie] o[świeconego] xięcia i[ch] m[iłoś]ci ciągnie do
w[ielmożneg]o i[ch] m[oś]ci pana starosty
Kamienica rabina Stepanskiego
Kamienica Mendela Szmuklirza
Kamienica Morduchaia
Plac pusty Lozora Międzirzyckiego
Kamienica Eyzyka Leybowicza
Plac pusty na ktorym sztuka muru
Kamienicy Szmoyły Mierlicza
Kamienica Abusiowey wdowey
Kamienica Libermana Doktora
Dom Słonki Abusiewicza
Kamienica Jankiela Żyda
Dom Judki Aptikarza żyda
Kamienica Szmoyly Lachowieckiego
Dom syna rabina Ayzyka Stepanskiego
Dom Szlomy Dawidowicza
Dom rogowy Szlomy Reyzy
W tyle tych domow znayduię się domki żydowskie
Kamienica Szmoyla Żyda
Kamiennica17 Rabinowa
Bursa żydowska drewniana wolna
Dom żyda Sluckiego
Plac pusty żydowski
Domek Zelmana Szmuklerza
Domek Jozefa Benkowicza
Dom wiezny Meczety wdowey
Dom wiezny Chaima Szmoklirza
Kamienica Jozefa Merlenego
Kamienica Gecowey wdowey
Kamienica Mendlowey wdowey
W tych18 domow znayduię się domki żydowskie
Szkoła żydowska murowana
Dom Lachmana Żyda
Dom Moszka Żyda
Dom Zeylika Żyda
Dom Pieczennika Żyda
Dom Leyby Pieczowego, zięc w tyle domek żydowski
Dom Leyby Czeherynskiego, w tyle domek żydowski
Dom Zeylika Szkolnika
Dom Josia Szymszonowego
Domek wdowey Chawki, przy ktorey chałupka
Dom Moszka Rowenskiego, przy ktorym chałupek dwie
/К. 71/ Continuacya dalsza osiadłośći Ostroga
Dom Zelmana Pargamiennika, w tyle domek Sendyka Starego
Dom Zelmanowego zięcia
Dom Icika Buski

Так у тексті.
Слово повторено двічі.
19
Порядок перерахунку домогосподарств порушено пропуском цифри 90.
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92.
93.
94.

8.

20
21

Dom kahałowy pusty
Dom Zelmana Żyda
Dom Pinkasa Szklarza, w tyle domek żydowski
Szpital żydowski
95.
Dom Falka Żyda, w tyle domek żydowski
96.
Domek Irsza Żyda
97.
Dom Szewela Żyda
98.
Domek Tadrosa Rzeznika20
99.
Dom Frydmanowicza Żyda
10121. Dom Kachimka Żyda
102. Domek zły Moszka Piekarza
103. Dom Irsza Doktora
Dom Chaima Hawraszowego, w tyle domek żydowski
104.
Plac pusty żydowski
105. Dom Icka Żyda
106. Domek Kantora żydowskiego
107. Domek Icka Rzeznika
108. Domek Klemanskiego Rzeznika
109. Domek Introligatora Żyda
110. Domek Zelmana, w tyle domek żydowski
111. Dom Gerszona zięcia Kaczki
112. Dom Chaima Szykuły, w nim izdebek dwie
113. Dom Abramka Zabiszyia
Rzeznica żydowska, w niey ław n[umer]o 13
114. Dom Jewnego Żyda
115. Dom Zelika Zesina
116. Domek Lachmana Krawca
117. W tyle Ayzyka Rabina domkow trzy
118. W tyle Lachowieckiego domek
119. Domek Icka Jankielowicza
120. Domek Moszka Rzeznika
121. Domek Irsza Krawca
122. W tyle Rubermana domek stary
Osiadlość zabramską Zarwanska
Ulica nazwana Tatarską, idąc ku Chizniku na obie ręce
123. Dom Gierszona Żyda z winnicą y słodownią
124. Domek Kondrata Kowala
/К. 72/ Continuacya dalsza osiadłośći Ostroga
Dom Dawidka Żyda
125.
Plac podle niego pusty
126. Dom wiezny Beniamina Nowostawieckiego z winnicą
127. Dom wiezny Chaima Łubczynskiego żyda z winnicą
128. Dom wiezny Chorowskiego żyda z winnicą
Plac pusty
Dom Iwana Szewca
129. Domek Kochima Żyda
130. Domek Jankiela Chorowskiego nowobuduie się
131. Dom żyda Pałki z winnicą
132. Dom wiezny słomianey żydowski
133. Dom wiezny Leyby Chorowskiego z winnicą
Placow pustych
134. Dom Szlomy Żyda
135. Domek Kołaczyka żyda Kramarza
136. Dom wiezny Lewona Żyda
На початку слова помилково дві літери «r».
Пропущено цифру 100.
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141.
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15.
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19.
20.
21.
22.

143.
144.

Tenże Lewon plac pusty na ogrod zaion na tyłach
Domek Leyzora Żyda z ogrodem
Domek Szłomy Żyda
Domek Piaseckiego Żołnieża
Domek Josia Żyda
Domek Petra Kotlarza nowo budował się
Domek Onyska Krawca zły chrzescianina
Domek Roła chrzescianina Szewca
Dom wiezny żyda Arona Dermanskiego syna
Dom żyda Zonia
Chałupka Fedora Szewca
Domek Sawki Wołeczaki szewca
Placow pustych za wzięte okładem pięc albo sześć
Domek Chweska Jurka chrzescianina
Domek Matwieia Kozumena
Domek Dacka Zobarczuka chrzescianina
Plac pusty
Chałupka Tymka Wolanskiego
Chałupka Nowaka syna
Dom Abrama Jankieliowicza
Dom Pawła zięc Nazarowicza chrzescianina
Dom Żyda Cala z winnicą
Plac pusty
Domek Oxena Chrzescianina
Domek Antoniego Kolesnika
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Przy tych domkach znayduią się place na ogrody, ktore ludzie zazywaią rożni
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Domek za rzyczką Wilią Maxyma Ferszowicza
Tenże trzyma gront Natałki
Za rzeczką domek Andrzeia Szenogi ubogi
Domek Hrenka Szewca
/К. 73/ Continuacya dalsza osiadłośći Ostroga
Domek Iwana Lachowieckiego szewca
Domek Semena Firszowicza garbarza
Domek Łukiana Szewca
Domek Chomy Szewca
Domek Сharasyna Szewca
Domek Tymka Szewca
Domek Gamuły Cymbalisty
Domek Leszka Szewca
Domek Semena Cymbalisty
Domek Jakima Szewca
Domek Jozefa Żołnierza starego
Winnica, słodownia szpusztoszała Arona Żyda
Tamże plac pusty nad rzeką
Browar Gdanskiego
Browar, winnica y słodownia Jozefa Kramarza
Winnica y słodownia Szlema Żyda
Tamże plac pusty
Słodownia lublinskiego Chaima Żyda
Browar Poleszuka Żyda
Winnica za rzeką Wilią Solanki Żydowki
Tamże okopiska żydowskie poczynaiące się od Krasney Góry nad Zarwanską ulicą y
ponad Tatarską, ktore place zwyż się opisały
Tey zas ulicy Tatarskiey połowo dane tatarom od j[aśnie] o[świeconych] xiążat i[ch]
m[oś]ciow praedecessorow z polami, sianożęciami. Tamże y dwor Hazbrewiczowey
przed tym rotmistrzem był tatarskim od i[ch] m[oś]ci pana Swirskiego za kąsensem

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

Серія «Історичні науки». 2017. Випуск 26

37.
38.
39.
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145.
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Żydowskie

Iм’я написано двічі.
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Puste
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Dom wiezny Judki Szmoylowicza
Dom wiezny Zusia Chaimowicza
Dom wiezny Morduchaiewicza
Plac pusty. Tenże Owszyia zażywa
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Wolne

151.
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153.

Osiadłość teraznieysza
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Płatne

Chrzescianskie

150.

j[aśnie] o[świeconey] xiężnicy jey m[iłoś]ci. Tamże żyda Kosona grunt pustuiący,
ktory sobie tatarowie przywłaszczyli y poddanych dwoch osadzili: iednego kowała,
a drugiego szewca czyż poddani sobie przywłaszczyli za rzeką Wilią sianożęci nad
gruntow 10 nullo jure
Ich m[oś]ci oo.[ojcowie] jezuici zaieli sobie sianożęci, żadnych na to praw nie
pokazuiąc tyłko tym pretextem, że quondam do jurysdykcyi ich należące. Ludzie
ogrody na tych gruntach miewali, a te grunta należą do j[aśnie] o[świeconych] xiążat
ich m[oś]ciow, a starze ludzi powiedali, że pod czas calamitatem temporum, kiedy
ludzie powchodzili, te sobie grunta przywłaszczyli.
/K. 74/
Uroczyszcie Chyzniku, gdzie quondam mieszczanie bywały swiętey pamięci xiążęta
ich m[oś]c starosta sąndomirski na te grunta dal consens tatarom, gdzie się znayduie
placow n[umer]o 12, na ktorych teraz ludzie osiedli.
Na Podzamczu ludzie mieszkaiące tak chrzescianie, iako y żydzi
Domek Michała Koszga
Domek Iwana Szapowała
Domek Iwana Pyzki
Domek Iwana Tesli
Chałupka Antona22
Chałupka Wasyla Starca
Chałupka Olexychy Wdowey
Chałupka Jaremy
Chałupka Fedora Mielnika
Na przeciwko tych dwoch chałupek stoi winnica dobra pusta Mikołaia Rzymarza, w
ktorey mieszka Hrycko
Plac pusty
Winnica Judczyna z Krasney Góry
Winnica Jokielowa
Winnica Zusiowa z Krasney Góry
Dom Jankiela Piekarza, w tyle domek drugi
Winnica Wilima Chrzescianina
Domek Leyby Icka
Domek Meiera, w tyle domek drugi
Domek Leyby Panczosznika
Domek Ilkuna Perepiczayki
Winnica Benkowa
Winnica Hercowa
Winnica z słodownią Ickowa
Dom Abela Melnika, w tyle chałupka z winnicą
Winnica Kopcenicza na groncie xięstwa ich m[oś]ciow, ktory sobie gront ich m[oś]c
xiądz proborszcz Ostrogski do swoiey przywłaszczył jurysdykcyi
Miasteczko Sucha Wola na słobodzie osadzaiące za bramą Dubienską pod wałem y fosą
/K. 75/
Ta ulica począwszy się od samey bramy aż do wieży Zarwanskiey zbliżaiąca się ku
bramie quondam gęstemi osadzona była domami, y przez osadce nie takiego Andrzeia Waszczenka czumaka częścią chrzescianinami, częścią żydowskiemi budynkami, międzi ktoremi y szkoła była żydowska teraz niektore place osiedli y sklepy
reparowano, ktorych placow nayduie się n[umer]o 42 dico czterydzieście [dwa]
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Dom Owszyia Krawca
Dom wiezny Leyzora
Plac pusty, ktory Leyzor zażywa
155. Domek Moszka Krakowskiego
Plac pusty
Domek Lazora Chrzescianina
Plac pusty
156. Domek kaszerney żydowski
157. Chałupka Leyzorychy Wdowey
Chałupka Jacichy Wdowey
Chałupka Jaska Krupnika
Chałupka Michałkowey Wdowey
Chałupka Thoryhy Wdowey
Domek Jaska Tracza
Domek Matwieia
Domek Myska
Chałupka Petra Szewca
Chałupka Iwana Kołomieyczuka
Chałupka Petra Moskala
Chałupka Kornieichy Wdowey
158. Domek wiezny Josia Peysachowicza
159. Domek Szmayka żyda Konwisarza
Domek Semena Dmuchała
Dom Szymanskiey wdowey wedle niey dwa ogrody puste
Domek Karpa Tesli
Domek Ilka Kusznierza
Chałupka pustka
Chałupka Petra
Chałupka Szymanszczuka
Domek Stefana Kowala
23
161 . Dom wiezny Szusia Hłusliego
162. Dom wiezny Bonichowicza
163. Dom wiezny Duwyda Żyda
164. Dom wiezny Leyby Żyda
165. Dom wiezny Kosonona
16424. Dom wiezny Chaima Wołoszyna nie dokączony
165. Dom Korostowskiego arędarza wiezny
/K. 76. / Continuacya dalsza osiadłośći Ostroga
Item teyże ulicy dubr od gościnca Dubienskiego ku cerkwie idąc
Domek Pawła Szewca
Domek Serhyia
Domek Denysa
Domek Wasyla Tkacza
Tamże zaraz przeszedszy przez drogę ich m[oś]c oo.[ojcowie] franciszkanie międzirzeczci grunt j[aśnie] o[świeconego] xięcia ich m[iłoś]ci do miasta należące y dworek
po Jerzym Boniakowiczu, na ktorym gruncie było kamienic z dico dwie nullo praetextu,
wziewszy po sobie kamienice porozbiiali y na tych gruntach sobie dworek zfundowali
y poddanych osadzili. Kamienica po panu Kobyleckim na mieyskim gruncie, do ktorey
się ich m[oś]c xiądz proborszcz interessuie y osadził poddanych (et propriał nullo jure
producto). Na tym gruncie kamienica ich m[oś]c p[ana] Komorowskiego, ktora własnie
na mieyskim gruncie, przy ktorey dworek ich m[oś]ci xiędza proborszcza y poddanych
kilka y tak tedy ten pod ich m[oś]ciami oo.[ojcowie] franciszkanami, iako y pod i[ch]
m[oś]cię xiędzem proborszczem znayduie się placow n[umer]o 15, wołne n[umer]o 15.
Daley place puste do miasta należące aż do cmintarza tam że cerkiew założenie S[więtey]
154.

Нумерацію порушено, має бути 160.
Нумерація порушено, повторено двічі номери 164 та 165.
25
Нумерація порушена.
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70.
71.

Paraskowey, przy ktorey pro tune kapłanem oycie Helinkiewicz za prawem od j[aśnie]
o[świeconego] xięcia i[ch] m[oś]ci marszałka nadwornego W[ielkieg]o Xięstwa [Litewskiego] szczycycy się praedecessorow do tey cerkwi nadanemi, jako noviter jasnie oswieconego xięcia i[ch] m[oś]ci marszałka nadwornego W[ielkieg]o Xięstwa Litt[ewskieg]o
sub acti w Dubnie die vigesima sexta julii milesimo sexcentesimo septua ientisimo primo
n[umer]o 1671 Otorowiczowi protopopie Ostrogskiemu na imię Stepanowi na Sulikowską włokę Chlebowską y Chleboryską od tey cerkwi quondam post fata odięte, także na
parafią Hrozowską y Hrymiacką y tem na włoki dwie z dworyszczem jednę Ostapowską,
druga Ihnatowską na Bielmażowie młynie ostrogskim na miarkę conferowane onemu. A
to ex motivo fundusza originalnego j[aśnie] o[świeconego] xięcia i[ch] m[iłoś]ci26 pana
Konstantyna Ostrogskiego in a[nn]o 1592 woiewody krakowskiego27 do tey cerkwi nadanego, ktore prawo po tym xięcia i[ch] m[iłoś]ci krakowskiego hetmana wo[iewody]
korunnego na Wiszniwcu Korybuta28 y j[aśnie] o[świeconego] xięcia i[ch] m[iłoś]ci pana
marszalka nadwornego utwierdzili approbacye
/K. 77/
Tamże od wrot Przygrodku zamkowego ku Międzirzeczu place puste po Juszczynskim y inszym znayduiące się n[umer]o 6 albo 7 dico 6 albo siedem
Wedle cerkwie na gorze grunta szlachetskie
P[ana] Borowskiego ordynata plac pusty
P[ana] Wyżyckiego plac pusty
P[ana] Ceklinskiego plac pusty
Na tych że placach poddanych dwoch, ktorych sobie i[ch] m[oś]ci oo.[ojcowie]
franciszkanie międzirzyczcy przywłaszczyli
Zagrodzie od figury
OO. [ojcowie] franciszkani międzirzeczcy nullo fundamento legati że pod swoią
juryzdykcyą na gorze placow 15 y tam na gruncie xięstwa ich m[oś]ciow poddanych
sobie osadzili kilkunastu pod ktoremi y te place znayduią się
Po Filipu Kusznierzu pusty
Po Cesli na ogrod zajęty pusty
Po Harasymu plac pusty młynarzu
Hospody Piatnicki plac wolny
Po Daniłu Cesli pusty
Po Romanu Czarnym zięciu jego place dwa puste
Za Sucho Wolo ulica Starecza
Po Kowzyku Starcu zająl ogrod Korniey Starzec
Hawryło międzi starcami ciągły
Po Zacharku plac pusty
Po Zacharu Starcu plac
Stepan Strzelec plac
Po Fedoru plac pusty
Panko Starzec plac
Powzun Starzec po Fedoru plac
Po Iwanu Slepcu plac pusty
Po Iwanu Kulczynskim pusty
Ci ubodzy żebrakowie libertowani są prawami xiążat ich m[iłoś]ciow aby de żadnych ciężarow mieyskich nie należali oprocz podymnego skarbowego
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/K. 78/ Za wałem od Międzirzycza ogrody
1. Ogrod po Naumy się Tomaszu Wilimie przy tym że ogrodzie folwark zostaie.
2. Ogrod po Kukurzecce mieyski y grunt od ich m[oś]ci xiędza proborszcza nulla ratione zaięty na
ktorym poddanych dwod2910siedzi.
3. Ogrod po Kołpaiowi Szewcu i[ch] m[oś]c xiądz proboszcz in debito przywłaszczył y poddanych
dwoch osadził, modo 7, ktory grunt za kilkanascie złotych nabyły.
4. Ogrod z folwarkiem Kazimirza Kiiowskiego, folwark po Murowickim, ten Murowicki nullo praetextu przywłaszczył na ktorym jasnie wielmożny i[ch] m[oś]c pan Mienczynski starosta Lucki poddanych czterech osadził.
Скорочення повторено двічі.
«Воєвода краківський» вказано помилково, йдеться, очевидно, про Василя-Костянтина Острозького (1526–1608),
який дістав уряд київського воєводи у 1559 р., на котрому залишався до кінця свого життя.
28
Йдеться про Дмитра-Юрія Януша Вишневецького.
29
Так в тексті, має бути «dwoch».
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Folwark Mocia Kosonowicza żyda z ogrodem y budynkiem.
5. Ogrod Kiiowskich do folwarku należący.
6. Ogrod Tomasza Wilima od wału.
7. Ogrod Fedora Mocka na tym Leyzor żyd winnice pobudował.
8. Ogrod Jeremin.
9. Ogrod Romana Mokrzakiego.
10. Ogrod Maxyma Malarza.
11. Ogrod Jana Harmanowicza.
12. Ogrod Zamkowy.
13. Ogrod Kazimirza Kiiowskiego.
14. Ogrod Andrzeia Snicerza.
15. Ogrod Mikołaia Rymarza.
Ogrod powracaiąc od wału.
16. Ogrod Jozefa Derlicy pusty.
17. Ogrod Jakima pusty.
18. Ogrod Wasyla Szyszky pusty.
19. Ogrod Andrzeia Markiewicza pusty.
20. Ogrod Mikołaia Hayduka pusty.
Od ogrodu y gruntu Waske Szyszko mało nie na calą pierzeią i[ch] m[oś]c xiądz proborszcz w swoy
przywrocił posessią żadnego prawa y konsensu nie maiąc więcey y to sobie appropriał hereditatem.
21. Ogrod hospodyna piatnickiego po Łabusie pusty.
22. Ogrod po Pawłowiczu, mieszka człowiek w chałupie, przy tym ogrodzie do miasta należący.
23. Ogrod po Radoszcuskim mieyski przy ktorym ogrodzie w chałupie mieszka mieszczanin.
Po Podwałem w rowie y Podzamczem ogrodkow kilka pustych
/K. 79/ Tamże pod zamkiem młynow 2 maiąc pod sobą koł trzy. Chałupek dwie, przy tych młynach
to iest Szayki Młynarza ieden.
Ze strony iednego młyna druga chałupa w ktorey mieyska Malka Szayki z drugiey strony młynow.
In partem jasnie oswieconych xięstwa ich m[oś]c[io]w plac pusty gdzie bywał dworek i[ch] m[oś]
ci pana Żabickiego, dworek i[ch] m[oś]ci pana Starzyckiego, dworek i[ch] m[oś]ci pana Służewskiego,
pod ktorym x[ię]stwa i[ch] m[oś]ci własnie na części jasnie w[ielmożneg]o i[ch] m[oś]ci pana starosty
białocerkiewskiego przywłaszczone na plac cały.
Także pod gurą żydowskich domkow n[umer]o 6 aż do bramy Zaslawskiey idąc ku monastyru od
zamkowey fosy ku zamkowemu mostu dymow sześć.
Te strony w[ielmożneg]o i[ch] m[oś]ci pana starosty uporczywie appropriant sobie.
Wyszedszy z fosy na Przygrudku zamkowym na przeciwko zamku, kościoł farny y plebania, od
ktorey plebanii aż do bramy międzirzeckiey po podpolami placow pustych 7 dico siedm.
Item plac staroscinski pusty do zamku należący i[ch] m[oś]c xiądz proborszcz nie słusznie osadził
dworek na przeciwko i[ch] m[oś]ci pana Kordysza pod ktorym znayduie się poddannych 6 dico sześć.
A to ci są.
1. Stepan Swiec
2. Łokaczyszyn zięc
3. Kazimirz
4. Fedor Bohomaz
5. Iwan Bohomaz
6. Sołowiey
Te wszysci we dworku samym mieszkaią.
Po Pietrze Pukaczu Omekan3011gontarzow syn na mieyskim groncie, ktory y komorę sobie przybudował nowę. Grunt przyiewszy tego incopetenter, co franciszkanie międzirzecki do siebie pocągaią item
plac n[umer]o 1
Gront y mieysce na ktorym quondam cerkiew założenie S[więteg]o Hleba Borysa bywał y cmentarz
do tey że cerkwi teraz spustoszała tyłko gołe zostaie uroczyszcza, do ktorey należały parafie Hrymiacz,
Hrozow, Bielmaż z tych gruntow nie co participuie cerkiew Swięto Piatnicka za prawem pewnych.
Tamże place puste, gdzie staynie xięcia i[ch] m[oś]ci bywały y budynki zamkowe.
Idąc do zamku ku bramie w miasto gdzie zegar bywał dwor i[ch] m[oś]ci pana Rottaryusza na mieyskim groncie in sortem x[ię]stwa ich m[oś]ciow należące.
30

Мало би бути «Omełan».
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Chałupę Iwanowe na groncie xięcia i[ch] m[oś]ci i[ch] m[oś]c xiądz proborszcz appropriat sobie
nullo iure plac cały na tym się teraz pobudował Kondrat Krawiec Iwanichi Lennikow zięc y tego sobie
przywłaszczył.
I[ch] m[oś]ci xiądz proborsz nulla legatione plac cały, y na haftarzu budynek na mieyskim gruncie.
Item do juruzdykcyi i[ch] m[oś]ci xiędza proborszcza, tak illegative iest przywłaszczon.
Cerkiew S[więteg]o Mikołaia
/К. 80/ Reguły S[więteg]o Bazylego Błahoczestwa, przy ktorey teraz zostaie prezbiter p[an] Hostilewski przy prawach y konsensach j[aśnie] oswięconych x[ię]stwa ich m[oś]ciow zdawna nadanych
y funduszu z należącemi polami, grontami, sianożęciami y innemi circumferencyami … cipowani od
powinności tak mieyskiey iako y zamkowey tak iako antacessorowie iego przy tey cerkwi zostali.
Tamże naprzeciwko cerkiew druga, także do Błahoczestyi założenia Wniebowzięcia Nayswiętszey
Panny Maryi lubo exui collatignis ispodziału in sortem xięstwa ich m[iłoś]ciow ma należyc, jednak
strona i[ch] m[oś]ci p[ana] starosty pod swoię ciągnie dyspozycyię i jus seu potiotantem collutionis
przywłaszczac sobie audeł incopetenter.
Opanasicha Wdowa na groncie jasnie oswięconych xiążat ich m[iłoś]ciow spodziału zostącą teraz
ciągnie za przymusem na tamte strone indebite, ktore ma pod sobą placa.
Melnici Ostrogsci
Szayki Żyda mielnika młyny obadwa, u ktorych po kamieni n[umer]o 3
Powinność tego żyda mielnika
Od koł mącznych n[umer]o 6 dico sześciu pokoleszczyzny na rok od każdego koła powinien dac po
złotych piętnaście dico n[umer]o 15
__________________________________
Summa facit zło[tych] 90 dico dziewiędziesiąt
Powinność tych młynarzow takowa
Powinni z siekirami na robotę zamkową chodzic lub folwarkową do reparacyi budynkow uszelkich
dworskich, grobel, młynow ile kiedy ukaże potrzeba naiąc, chodzic y byc gotowym na zawołanie y
wszelką pilność przykladać mianowicie około tołokow grobel, młynow, za co miarkę według dawnych
swoich spraw zwymiam zboża wszelkiego od arędarzow ukontentowany należycie być ma jednakże
lubo w starych inwentarzach znayduie się złotych 90 dico dziewiędziesiąt pokołeszczyzny. Ale że prawa commisarskie uieły złotych 45 dico czterydzieśći pięć. Tedy te quote złotych 45 dico czterydzieści
pięć wypłacic powinien.
I na zamkowę potrzebę z oboch młynow z iedno siekirą uchodzic powinien.
/K. 81/
Powinność mieszczan ostrogskich chrześcian y żydow takowa
1. Mieszczanie tak chrześcianie, iako żydzi dawnieysi y nowi osiadli czynszu posiedzielnego do
prowętu pańskiego złożyć y oddać corocznie powinni zło[tych] 2000 dico dwa tysiące, to iest chrześcianie zło[tych]... dico ... żydzi ... dico...31.12
2. Drążnicy seu browarnici ile ich w mieysce znaydowac się może na tey częśći złotyc[h] y dac do
prowętu pańskiego powinni zło[tych] 40 dico czterydzieśći
3. Od robienie wapna przed tym do skarbu płacono teraz go nikt nie robi.
4. Od browaru po zło[tych] 15 dico piętnastu, od słodowni po złotych 8 dico osim, od pokoliszczyzny po zło[tych] 12 dico dwanascie. Jako ktorego roku pokaza się w rewizyi ten prowent excepto ieden
wapno palone będzie do arędy generalney Ostrogskiey y Międzirzeckiey szynkowy y mylny młynowy,
iako wiosek znayduiąc quote w sumariuszu nizey położono oddawana byc ma.
5. Od rzeznikow chrzescian y zydow pleczkowe oddane powinni.
6. Od ławek piekarskich według postanowienia zło[tych] 50 dico piędziesiąt oddana byc ma.
7. Innym zniesienia seymikow według praw x[ię]stwa ich m[iłoś]ciow szynkownych klatek y podomowych kamienicznych, iako sam cech szynkarski obligował się quot annis płacic po czerwonych
złotych dziesięc dico 10 efficit summy zło[tych] 180 dico sto osmdziesiąt.
8. Od wozu drew na targi y powszedne dni, iako tez od wozow wszelkich wiezdzaiących bramy
iakotez y od wozu gliny po groszu wybrac powinno.
9. A ze dla nieporządku miszczan y zydow miasto wielkiemu podług niebezpiestwa, gdy warty nie
maią w bramach do ktorego ostroznosci zwierchnosc zamkowa urząd mieyski y kahałowych zagrzewac
tenetur y do porządku przyprowadzie według dawnych zwyczaiow podpisem chrzescian y zydow na
cechi miasto podzieliwszy, a z cechow dziesiętnikow zeby się do dyspozycyi zamkowey regulowali.
31
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10. Takowy porządek około reparacyi mostow, grobel, palisadow y innych nakrylosci odprawowania mieyskich chrzescianie y żydzi zachowac maią.
11. Rucznice, kule y prochi aby kazdy gospodarz miał tak chrzesciane, iako y żydzi zwierchność
zamkowa zagrzegac ma więzieniem y karaniem w ostatku nie posłusznemu kazac grabierz wziąc, zeby
ostrożni byli z moderunkiem należylym do bram y wałow strzez Panie Boże incursii nie przyiacelskiey
stawali za obwieszczeniem zamkowym.
12. Ludzi podeyrzanych blędnych przechodzących wagabundew mieszczanie nie maią przechowywac
u siebie. A co zwierzchność zamkowa pilnie ma miec o nim adversie rewizye comiesiąc kazac uczynie.
13. A lubo taki dawny był zwyczay ze mieszczanie z żydami y jurysdykcyami czasew dobrych
szczęsliwych na posługę zamkową y mieyską wygodę dziesięciu stawali pachołkow sumptu prio iednak respektuiąc od łat kilkadziesiąt na kraiow tych desolatio, iako y od praesens czasow nieszczęsliwości szczupłosc ludu mieszczan z ubożenia y znacznie kąsideruiąc diminucyą y teraz in vim dawnego
zwyczaiu ducta czasow teraznieyzych proporzone, aby stroza takze iednego. Rokowych dla posługi y
wygody zamkowey kosztem swoim naymowali.
14. Rzeznicy tak z miasta Ostroga, iak y z Międzirzecza podług sobie praw cechowych dawnych od
jasnie oswięconych xięstwa ich m[iłoś]ciow maią bydz zadnemi. / K. 82 / Zadnemi onerowani robotami nowemi, iednak do praw zamkowych wymawiac nie maią, ale wygodę czynie od nowey zas roboty
deszkretno płatę kontentowa się będą.
15. Tkacze zas w obudwuch miastach mieszkaiące po połsetku płotna bez płaty w arszynach n[umer]
o 50 dico piędziesięt wyrobic powinni. Jezeliby co więcey wyrobiłi, to zapłata ma bydz od zwierzchności zamkowey.
16. Mieszczanie in simul wszysci tak chrzescianie, iako y żydzi około szarwarkow grobeł za powodem deslinowani przezornych dziesiątnikow nemine excepto pilno przykladac starania, iako y palisadow koło zamku y miasta na część swoią y dzielnice należące ile potrzeba ukaże pod winami y
karaniem zamkowym powinni będą na każdego nieposlusznego.
17. Ciz mieszczanie lubo od innych ciągłych według praw nadanych od xięstwa ich m[iłoś]ciow
miasto są excipowani powinnosci, iednak pod czas żniw za obwieszczeniem y zwierzchnoscią zamkową aby robotnikow z dobrey woli chęci swoiey do żniwa na łany do chorowskiego folwarku na dwie
tłucę z dymu każdego chrzescianie puscie y wysłac nie zbraniały się.
18. Wrąb puszczy wołny za rzekę Wilią według dawnego zwyczaiu mieszczanie zazywac bez żadney ni od kogo praepedycii y przy nagabania miec maię. Ktrora puszcza aby nie była zdezolowana od
postronnych p[an] lesniczy pilno powinien miec o niey adwersyą.
19. Dziesięcina pszczelna według innych miast y zwyczaiow ex quo iuz wyszedł antenaznaczony
czas słobody, ale iak kogo z rewizyi pokaże się pien dziesiąty ze pszczołami na zamek odbierany byc
ma od ktorego by nie znaydowało się dziesięciu pniow, to od pnia po groszy pietnastu oczkowego zapłacic powinien będzie.
20. Rzeznicy takze ze wsiow co mięso na część xięstwa i[ch] m[oś]ci dobrodzieia podwozą od tuszy
mięsa jałowiczego do zamku lopatkę y od słoniny pleczko, y do cechu takze pleczkowe dawac powinien.
21. Żydzi zas poniewaz rzeznicy na częsci jasnie oswieconych xiązą ich m[iłoś]ciow obligantur, aby
quot annis dawali po dwa łoiu do zamku oraz z chrzescianami rzeznikami, to iest żydzi ieden chrzescianie ieden alias drugi od tych że chrzescian y żydow należy pleczkowego od komory iedney sztuczkę
mięsa na tydzien takowego mięsa, iake bydle na ten czas byc będzie y ieżeli w tey że komorze cały
tydzien mięso przedawac będzie.
22. Zamek Ostrogski w sądu urzędu mieyskiego prawem mardeburskim sądzących się wdawac się
nie ma chiba za appelacyą od sądow ich decidowac, iako przywiliie każe w sprawach zas kryminalnych, krwawych, gwałtownych w sądzie tylko mieyskim zanosic protestacye y uczynienie obdykcye
pro finali sentencial do zwierzchnosci zamkowey uciekac się maią.
23. Także sprawy jarmarkowe ludzie vagabundorym y przeiezdzaiących gośći accidentalnie interesa.
Tudzież y do żydow ex auetoratu chrzescianie miane legallitates ad decisionem zwierzchnosci zamkowey
praecise regulowac się maią Salva appelatione strony iakowey od maią subsillium sądu zadwornego. To te
do praeousiodiendo aby pp[anowie] urzędowi sądy swę mieyskię na pewnych mieyskich prywatnych gospodach, a nie karczemnych. Aboli iakich et alio competenti loco odprawowali, ale na ratuszu in loco judiciorum
solito wyzbie sodową przyzwyczaynym3213według trybu opisania porządku mieyskim specifikowanego sądy
expediowali. Inqursieyi nie słuchali dekreta formowali recognicie zeznawaiących ludzi do xiąg przymowali
32
В оригіналі слово написане в кінці одного рядка і на початку іншого з повторенням трьох останніх літер у рядку:
«przyzwy- zwyczaynym».
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itym podobno porządnie concludowali akcie gdzie con... około całośći miasta y uchwały podaczek in publico
nie pokątnie odprawac się powinno ktorych to podatkow gdy potrzeba ukaze expensą.
/K. 83/ Mieyskie bez wiadomości zamkowey zwierzchnosci y pospolstwa całego mieyskiego uchwaląc, urząd sam przez się nie powinien iako to y expensowac bez żydow, a żydzi bez chrzescian tych
tedy porukow co czwierc roku przed burmistrzami kahałowemi, a burmistrze przez pospolistwo wysadzonemi ludzmi y zwierzchnoscią zamkową rachowac się powinni, bo ktorych parubow przez miasto
z kahałowym unanimiter kahał trzymac się ciężary płacic powinien. A mieszczanie czwartą część proporcialne kiedy żydzi chrzescian posiadszy grunta y kamienice coraz większą kahału swego ubiiaiący
się pluralitatem et consequenter w swoich kahałach contrybuciach z uymą y krzywdą. Mieszcza czynią
odditamenta albowiem nie do chrzescian iakoby należące z tych gruntow, ale do swego kahału pociągaią y uchwalone oddaią poruby y tych porubow quartitatem zaczym respektuiąc na szczupłośc y
mizeryią mieszczan y przycięzko na nich waruie się. Aby od tych czas żaden z żydow bez konsensu
panskiego nie wazyli się chrzescianskich kupowac kamienic brac wzamian lubo iakim kolwiek nabywac sposobem placow, budynkow, gruntow, domow od ktorych by należało do miasta albo skarbow
jakowa praetensia, a to pod zakładem dwuchset kop litewskich na skarb panski.
24. Kanony według praw miasta nadanych wolnę maią byc sycenie według dawnego zwyczaiu y
trybu starodawnego.
25. Elekcya rocznego obirania urzędu ani czynie, ani składac obranych aż do terminu naznaczonego
elekcyą bez wiadomości y dołożenia zwierzchnosci zamkowey pod winną naznacza się do skarbu xięcia i[ch] m[oś]ci dobrodzieia tak chrzescianom, iako y żydom irressibiliter waruie się.
26. Targowe aby iako mieszczanie dotąd od każdey jurisdykcyi wybierali na częsci swoiey tak y
teraz przy tym że prawie zwyczaiu zachowuią się.
27. Takze opraetensią kturą ostrogzanie do Międzirzecza mieli pomiarkowanie podwod z ostrożanami międzirzeczci od płacenia piątego grosza na pachołka y stroża zamkowego respektuiąc na mieszczan międzirzeckich de solatio commissio teraznieysza libertuie, a ostrożan zas do podwod rowney
praetensiy z międzirzeczanami do dalszey woli jasnie oswięconych xięcia i[ch] m[oś]ci dobrodzieia
dyspozycyi uwalnia się.
28. Na tey że części osobliwie przedmieyscach, ponieważ ogrodow nie zabudowanych nie małe
znayduie się co zasiewaią y pożytki maią, a to teraz przez te lata nikt nie sieie aby na nich osiadle
zwierzchnosc zamkową zakazała, ktorą dyspozycią y teraznieysza approbuie comissia.
29. Po winnicach wiele ich się opisuie w każdey winnicy coroku po iednym wieprzu powinni brahą karmic.
Archiwum Narodowe w Krakowie. Zespół Archiwum Sanguszków. Sygn. 461. Inwentarz miasta
Ostroga, zawierający w sobie opis zamku i powinności mieszkańców. K. 65–83.
Оригінал польською мовою, рукопис.
Николай Близняк
ИНВЕНТАРЬ ГОРОДА ОСТРОГА 1728 ГОДА
Статья посвящена анализу инвентаря Острога 1728 г., сделано попытку выяснить состояние города во второй половине XVII – первой трети XVIII в., раскрыто информативный потенциал источника, опубликован документ. В это время в городе жили общины христиан, иудеев, мусульман. В документе представлена информация об экономике, культуре,
религии и топографии города. Острог был разделен на две части, принадлежащие разным
магнатским фамилиям.
Ключевые слова: инвентарь 1728, мещане, христиане, иудеи, мусульмане, оседлость,
Острог, Волынь.
Mykola Blyzniak
THE INVENTORY OF THE OSTROH TOWN IN 1728
The article is devoted to the inventory of Ostroh in 1728, an attempt to disclose the town’s status in the second half of the XVII – the first third of the XVIII century has been made; the informative sources’ potential of published document has been revealed. At this time the large communities of Christians, Jews, and Muslims lived in this town. The document presents an information on
the economy, the culture, the religion, and topography of the town. Ostroh has been divided in two
parts and has been owned by different magnates’ families.
Keywords: an inventory of 1728, tradesmen, the Christianity, the Jews, the Muslims, a settlement, Ostroh, Volhyn’.
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Громадська діяльність Миколи павловича Ковальського
У статті здійснено аналіз громадської діяльності відомого історика Миколи Ковальського (1929–2006). Звертаючи увагу на перебування вченого у структурі освітніх і наукових установ у Львові, Дніпропетровську й Острозі, висвітлено його участь у тих видах громадської активності, які покладалися на педагогічних і наукових працівників у радянський
період. Встановлено, що в другій половині 1980-х – на початку 2000-х рр. він долучався до
таких форм громадської діяльності, як захист пам’яток історії та культури, відстоювання прав україномовних видань та охорони природного середовища.
Ключові слова: Микола Ковальський, громадська діяльність, Львів, Дніпропетровськ,
Острог.

Громадська діяльність є одним із напрямів, що займають помітне місце у житті соціальноактивних діячів, зокрема, освітянських і наукових працівників. До основних форм реалізації
громадської активності більшість учених відносять: участь у формуванні та роботі органів влади, у виробленні та прийнятті суспільно важливих рішень, контролі за діяльністю органів влади, організації суспільно значущої діяльності, створенні різноманітних громадських об’єднань,
груп, організацій за суспільними та особистісними інтересами та ін. [24, с. 44]. У діяльності
М. Ковальського виділяються окремі з цих напрямів. Він, зокрема, долучався до науково-організаційної (створення джерелознавчої школи, організація та проведення наукових конференцій,
заснування філій дослідницьких товариств і т. д.), суспільно-корисної, громадсько-політичної,
ідеологічно-виховної активності, відстоювання прав української мови, захист історико-культурної спадщини Придніпров’я та природного середовища Острожчини.
Зважаючи на те, що перший напрям частково проаналізований у наукових дослідженнях і
спогадах про вченого, звернемо увагу на інші, які не знайшли належного опрацювання. Фрагментарні свідчення про виконання М. Ковальським громадських обов’язків у студентські роки
містяться у дослідженні В. Яремчука [34]. У спогадах Г.Швидько частково відображено його навчально-виховну діяльність на історичному факультеті Дніпропетровського держуніверситету
[33]. В. Баталов згадував про участь науковця у природоохоронній акції наприкінці 1980-х рр.
[4; 5]. Використання джерел дає можливість відтворити деякі напрями громадської активності
М. Ковальського протягом усього життєвого шляху. Це може бути тематичною частиною до
комплексного та різностороннього портрета діяча.
Ученими-психологами громадська діяльність визначається як творча сила, що уособлює ініціативний вплив особистості на навколишнє середовище [10]. Така активність має на меті впливати
на прийняття суспільно-важливих рішень шляхом участі особистості в неполітичних відносинах
з іншими людьми та суспільством в цілому [24, с. 44-45; 31]. Її основу складають: інтерес до громадської роботи, організаторські здібності, ініціативність, вимогливість до себе, відповідальність
за виконання громадських доручень, готовність допомагати іншим [24, с. 44-45].
Ці риси певною мірою відобразилися у громадській діяльності Миколи Ковальського. У
1989 р. Ю. Мицик зазначав, що, поряд з іншими рисами, останнього відзначають чуйність, інтелігентність, сумлінність і постійна готовність допомогти [26, с. 2]. Будучи вченим-істориком,
він, передусім, турбувався про розвиток науки, проявляючи ініціативу, вимогливість та організаторські якості у цьому напрямі.
Оскільки періоди навчання та праці ученого проходили переважно в радянський час, коли
учні та вчителі шкіл, студенти та викладачі ВНЗ мусили брати участь у визначених видах громадської діяльності, то він уже з перших післявоєнних років був задіяний у суспільно корисній
роботі. У старші шкільні роки М. Ковальський почав долучатися до позакласних форм роботи,
тому директор середньої школи №1 у 1946 р. писав, що «в громадсько-політичній і культурномасовій роботі школи Ковальський приймав активну участь…», зокрема, за власною ініціати© Олександр Мельник, 2017
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вою допомагав учителям виготовляти наочні засоби, виявляючи при цьому велику старанність
[18, арк. 1].
У 1947–1952 рр., навчаючись на історичному факультеті ЛДУ імені І. Франка, майбутній
історик змушений був виконувати громадські обов’язки: профорга курсу, голови профбюро факультету, головою Ради місцевого студентського наукового товариства [3, арк. 115], вступив у
комсомольську організацію факультету (березень 1950 р.), включившись у громадську роботу
[12, с. 2].
У ці роки життя студентів, як і викладачів, у вишах було надмірно політизованим, про що
згадував тогочасний молодий історик, згодом доктор історичних наук, професор С. Макарчук:
«…у 1950-х роках навчання і громадське життя студентів, а також наукова та навчальна праця
викладачів Львівського університету перебували у межах чітко окресленого ідейно-політичного та психологічного поля норм поведінки «радянських» людей…» [25]. За вказівкою або ж за
безпосередньою участю керівництва університету чи факультету проводились комсомольські,
комсомольсько-профспілкові, курсові студентські збори, на яких місцеві лідери ВЛКСМ викривали і засуджували тих, хто не брав активної участі у громадській діяльності факультету [11,
арк. 2, 15зв.; 34, с. 23], не кажучи вже про діяльність у «щоденному житті курсу й університету»
[28, с. 13].
Певні моменти для розуміння профспілкової роботи розкриває стаття М.Ковальського в ідеологічному друкованому органі ЛДУ імені І. Франка – газеті «За радянську науку». З її тексту
видно, що він, будучи тоді третьокурсником, проводив збори студентів першого курсу, на яких
присутніх ознайомлювали зі статутом профспілок, завданнями членів, обов’язками профоргів у
академгрупах і т. д. [23, с. 1].
Виконання подібних функцій було вимогою часу. На це молодий історик спочатку мусив
погоджуватися, щоб мати можливість навчатися, але згодом відійшов від таких позицій. Цим
можна пояснити той факт, що вже у 1949 р. за «недопрацювання» у громадських справах його
різко критикували на зборах факультету. А в провину ставили те, що він не вникає в недоліки
своєї громадської роботи, «проводить ту думку, що кожен відповідає лише сам за себе, і не має
йому ніякого діла до інших, всупереч радянському колективному прислів’ю: «Один за всіх і всі
за одного»» [11, арк. 17].
Однокурсник М. Ковальського В. Овсійчук згадував, що той «…вів на рідкість концентроване
життя, заповнене до краю навчанням», він «лише учився, і вчився надзвичайно добре». Багатьох
це дратувало, деяких озлоблювало, що виражалося в однозначній вимозі: коли він буде активнішим на курсі. А серед студентів-однолітків було чимало охочих довести свої вірнопідданість
і ура-патріотизм [28, с. 14], що створювало атмосферу «енкаведизму, сексотсва, зрадництва»,
«ідейного та політичного терору» [22, с. 23]. Особливо це відчувалося у Львові, де боротьба з
працівниками освітніх і наукових установ почалася відразу після війни [9, с. 105-106].
Формою втечі від цього стало переведення студента на заочну форму навчання і початок роботи вчителем в острозьких школах у 1950 р. Тут ситуація була простішою, однак доводилося
виконувати безліч громадських обов’язків, які покладалися на працівників шкіл. У вільний від
навчання час вчительські колективи зобов’язувалися систематично проводити політико-виховну та агітаційно-масову роботу серед населення в окремому, закріпленому за школою терені. Це
забирало багато часу, який можна було використати раціональніше, наприклад, на удосконалення фахової підготовки [29, с. 58].
Отож, молодий педагог брав участь у методичній роботі місцевих шкіл, був головою предметної комісії вчителів історії району. У середній школі №3 його обрали пропагандистом і агітатором у вчительському колективі, секретарем учнівської й учительської шкільних комсомольських організацій. При цьому він був членом РК ЛКСМУ, головою групи лекторів-доповідачів
комсомолу, обирався делегатом районних, обласних конференцій ЛКСМУ [3, арк. 114зв.-115].
Подібні обов’язки М. Ковальський мусив виконувати і пізніше, зокрема в роки аспірантури,
коли знову обирався головою профбюро факультету, членом профкому університету [3, арк.
114зв.-115], займався питаннями покращення житлово-побутових умов студентів [13, арк. 1].
Уже працюючи в Українському державному музеї етнографії та художнього промислу наприкінці 1950-х – на початку 1960-х рр., історик був керівником семінару з підвищення ідейнополітичного рівня наукових співробітників, редактором стінгазети, очолював бюро відділення
Товариства для поширення наукових та політичних знань [2, арк. 12; 17, арк.3].
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У той час, як і в пізніші 1970 – 1980-ті рр., фактично діяли норми, виділені М. Нестайком у
статті про діяльність мистецтвознавців: участь у громадсько-політичній роботі неодмінно бралася до уваги при перевиборах по конкурсу, захисті дисертацій і присвоєнні вчених звань, нагородженні преміями і грамотами [27, с. 562]. Однак, на нашу думку, для М. Ковальського не
питання особистої відзнаки чи винагороди стояло на першому місці. Варто пригадати, що він ще
з другої половини 1960-х – початку 1970-х рр. перебував на становищі не благонадійного вченого, який і періодом, і тематикою досліджень викликав підозру, а тому значився на особливому
рахунку в КДБ, де його називали «другим Яворницьким». Зважаючи на це, заняття громадською
діяльністю, пропагованою партійними органами, ставало способом вимушеного толерування
своїх відношень до існуючих порядків і давало можливість надалі займатися педагогічною, науковою, організаційною роботою.
У ці роки, уже працюючи доцентом, а пізніше – деканом у Кривому Розі, М. Ковальський
брав участь у тих видах громадської активності, які покладалися на педагогічних працівників
вишів: обирався членом партійного бюро, був агітатором академгрупи студентів. Разом з тим,
долучався до відповідної роботи у Дзержинському районі міста, очолюючи секцію суспільнополітичної роботи відділення товариства «Знання» [16, арк. 1]. Її представники мали читати
лекції, проводити бесіди, розповідаючи про переваги радянського способу життя [32].
З 1967 р., коли вчений перейшов на роботу в Дніпропетровський держуніверситет, громадські обов’язки, що ставилися перед ним, були пов’язані з навчальними та суспільними потребами. На початку 1970-х рр. науковець долучався до діяльності місцевих органів влади [14, арк. 2],
брав участь у комісії для перевірки стану виховної роботи в місцевих хіміко-технологічному та
металургійному інститутах (на кафедрі суспільних наук) [2, арк. 46-47], спрямовував підготовку
та проведення виборів до Верховної Ради СРСР у 1979 р., очоливши дільничну виборчу комісію,
за що 21 березня отримав подяку керівництва університету [2, арк. 100; 15, арк. 2].
У 1960 – 1980-х рр. важливу роль у діяльності науково-педагогічних кадрів та студентів відігравала ідейно-виховна робота, завданнями якої проголошувалися прищеплення молоді наукового світогляду, громадянської відповідальності, патріотизму, високих моральних цінностей,
але, в той же час, слугували методом виховання її у руслі пануючої ідеології. Наскільки поширеною була така практика в Дніпропетровському держуніверситеті видно хоча б з того, що у
1971-1972 навчальному році системою політичного навчання охоплювалися 1242 співробітники
вишу [20, с. 172-173]. Це позначалося на навчальному процесі. М. Ковальський, який з 1969 р.
періодично був куратором академгруп факультету, таким чином організовував навчально-виховну роботу зі студентами: проводив теоретичні лекції, індивідуальні бесіди, роботу з активом
курсів, відвідував комсомольські збори. Значної уваги надавав питанням профорієнтації студентів та розподілу їх на роботу в школи [2, арк. 47, 118].
За роки роботи у Дніпропетровському університеті історик був членом партбюро історикофілологічного (з 1971 р. – історичного) факультету, у 1974–1975 і 1985–1987 рр. – обирався
його секретарем [14, арк. 2]. На початку роботи у виші на нього також покладалися обов’язки
партгрупорга кафедри історії СРСР та УРСР [2, арк. 46-47, 86]. Головною метою цих університетських партійних структур також було ідеологічне виховання студентів, адже тут приймалися
рішення, зорієнтовані на комплексний підхід щодо ідейно-виховної роботи, розвитку системи
політнавчання, підвищення якості агітації та лекційної пропаганди [20, с. 172]. Як згадувала
професор Г. Швидько, представники партбюро і профбюро факультету дуже часто відвідували
студентів навіть у гуртожитках. Одним із них був М. Ковальський, який з першої зустрічі в
гуртожитку №2 восени 1967 р. запам’ятався тодішній студентці «…довготелесим чоловіком у
світло-сірому вузькому демісезонному пальто…, з приваблюючою увагу шевелюрою і занадто
суворим виразом обличчя…» [33, с. 22].
Час від часу науковець виступав з публічними лекціями (що було поширеною тоді практикою
ідейно-виховної роботи), теми яких стосувалися наукової проблематики, зокрема, досліджуваних ним питань: тогочасної історіографії, історичних подій періоду раннього нового часу та ін.
Вони призначалися як для громадськості, так і для педагогічних працівників, адже слухачами
неодноразово ставали викладачі історії та суспільствознавства з технікумів міста й області. У
1981–1982 рр. Микола Павлович прочитав 30 таких лекцій для студентів, учителів і підшефних
університету організацій [2, арк. 29-29зв, 47, 60зв., 118].
Отже, починаючи з юнацького віку, М. Ковальський мусив, як це вимагалося у той час,
долучатися до різних напрямів трудової, суспільно-політичної та культурно-побутової діяль-
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ності, найчастіше пов’язаної з участю в університетських структурах навчально-виховного
спрямування.
Цікаво розглянути громадську активність особистості з точки зору уособлення ініціативного
впливу на оточуюче середовище, на інших людей і на саму себе. Для окреслення таких видів
визначальним є рівень емпатії, тобто розуміння емоційного стану іншої людини та співпереживання. Він виступає специфічним чинником розвитку громадської діяльності, адже для більшості
інших сфер реалізації зусиль (навчальної, пошукової, творчої та ін.) не є настільки важливим [31].
Будучи людиною науки, М. Ковальський найбільше цікавився сферами самореалізації, спрямованими на здобуття нових наукових знань, організацію наукових форумів, виховання молодих дослідників історії України. У свідомості колег склалося враження, що він належить до тих
академічних учених, які живуть в ім’я науки, а себе продовжують в учнях і наукових працях [19,
с. 70]. За словами С. Абросимової, історик постійно генерував ідеї, котрі втілювалися у курсові
та дипломні роботи, кандидатські та докторські дисертації, наукові збірники, монографії, конференції тощо [1, с. 59]. Результатом цього стало формування плеяди професійних істориків,
адептів його школи, проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, заснування низки
науково-дослідних центрів у Дніпропетровську й Острозі.
Варто звернути увагу на факти участі дослідника в другій половині 1980-х – на початку 1990х рр. у таких напрямах громадської активності, як відстоювання прав української мови, захист
історико-культурної спадщини та природного середовища. Відзначимо, що він не був учасником демонстрацій чи громадських акцій, але долучався до вироблення публічних листів, що
мали би вплинути на прийняття суспільно важливих рішень.
Досліджуючи минуле українських земель, М. Ковальський не залишався байдужим до охорони пам’яток історичної давнини. Його прізвище стояло одним із перших у списку 175 викладачів і студентів історичного факультету Дніпропетровського університету, які підписали лист до
міської й обласної влади з вимогою врятувати залишки важливої історичної пам’ятки – фортеці
Кодак, розташованої в межах с. Старі Кайдаки. У той час вона була пошкоджена незаконним
видобутком каміння і постало питання про її збереження. Підкріплюючи лист історичною довідкою, автори зверталися з закликом негайно вжити рішучих заходів, щоб зупинити знищення
цього історичного об’єкту [6, с. 3]. Уже на початку 2000-х рр. дослідник, разом із низкою провідних істориків, поставив підпис під відкритим листом до міського голови м. Дніпропетровська І. Куліченка, у якому закликали встановити історичну справедливість: відзначати дату заснування міста не від російського імперського Катеринослава 1776 р., а від часу спорудження
фортеці Кодак у 1635 р., про що свідчив його старовинний герб [30, с. 4].
Попри те, що учений працював у російськомовному Дніпропетровську і вимушено підкорявся тенденції публікації праць російською мовою [22, с. 20], його можна віднести до когорти
працівників, які зберегли громадянську свідомість. Про це свідчить реакція вчених місцевого
університету на ситуацію довкола обласної газети «Зоря» у 1990 р. Редакція вирішила перевести
її на двомовність, із запровадженням, поряд з українськомовними, російськомовних публікацій,
щоб, таким чином, збільшити кількість передплатників. Відповідаючи на це, знані педагоги та
науковці вишу надіслали в обласний комітет КПУ відкритий лист (опублікований на шпальтах
газети «Зоря» 21 вересня 1990 р.). Серед підписантів – доктори історичних наук М. Ковальський, С. Плохій, Ю. Мицик, Г. Швидько, а також професор кафедри української літератури,
член Спілки письменників України К. Фролова, голова Товариства української мови В. Перехрест та ін. [8, с. 2].
Обґрунтовуючи свою позицію, вони звертали увагу на те, що подібні рішення суперечать
інтересам корінного населення України, тим більше прийняті у час, коли «гостро стоїть проблема відродження української мови й культури, виведення їх із тяжкого становища…». Особливо
тяжким, на їхню думку, воно було на теренах Дніпропетровщини, де, у порівнянні з двома газетами українською, виходить п’ять російською, не згадуючи вже кількасот центральних видань
цією мовою. Тому, «не доводиться говорити про якусь дискримінацію російськомовного читача,
швидше навпаки». Пропоноване нововведення автори статті розцінили як новий удар по українському слову у місті й області. Призвідцями цього, фактично, визнавалися місцеві партійні
структури, звинувачені у захисті російськомовних громадян. Далі у листі робився недвозначний
висновок: «Складається враження, що обласний комітет Компартії України незацікавлений у
виконанні Закону про мови в Українській РСР, як у старі, застійні часи, посилаючись на “інтереси трудящих”» [8, с. 2]. Для таких висновків необхідно було мати не лише громадянську свідо-
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мість, але й особисту мужність, адже подібні заяви навіть в останні часи існування радянського
режиму не віщували нічого доброго [21, с. 169].
Ще одним напрямом громадської діяльності М. Ковальського, на який варто звернути увагу,
був екологічний рух. Його турбувало погіршення природного стану рідної Острожчини. Працюючи в Дніпропетровську, історик часто відвідував батьківську домівку, дізнавався про місцеві
проблеми і, маючи авторитет у наукових колах, намагався допомогти громаді. Для прикладу, в
середині – другій половині 1980-х рр. йшла боротьба з партійними рішеннями про будівництво
поблизу с. Переморівка Шумського району Тернопільщини надпотужного комбінату з виробництва отрутохімікатів. Він міг загрожувати здоров’ю мешканців густонаселених районів Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей, до того ж мав будуватися на родючих ґрунтах
і в безпосередній близькості до лісового заказника «Суразька дача», де збереглися рідкісні види
фауни та флори. Проти цього запротестували жителі довколишніх міст і сіл, екологи, біологи.
Микола Павлович, «…стурбований станом екології… краю», звертався з листом до Державного
комітету природи УРСР, наголошуючи на небезпечності подібного заходу [4, с. 3; 5, с. 3].
На захист природного середовища Острожчини був спрямований колективний лист «Врятувати
заповідний край», опублікований на шпальтах районної газети в червні 1990 р. Швидше за все, М. Ковальський виступив ініціатором створення листа, адже він єдиний з авторів був уродженцем цих теренів. Серед інших його підписали дев’ять працівників Дніпропетровського університету, зокрема,
професори А. Болебрух, В. Калашников, І. Ковальова, доценти Ю. Мицик, С. Плохій, Т. Ліповська,
викладачі Г. Виноградов, О. Журба та Є. Чернов. Ним вони оголошували протест проти подальшого
будівництва Хмельницької АЕС і через газету висловили підтримку жителям Острога та району, які
виступали за припинення діяльності станції, що негативно впливала на екологію краю [7, с. 2].
Отже, громадська активність М. Ковальського включала в себе різні види, напрями і форми
роботи. У радянський період він долучався до суспільно-корисної, громадсько-політичної, ідеологічно-виховної діяльності. Це можна вважати необхідним кроком, на який «людина науки»
змушена була йти, щоб мати можливість перебувати у перманентному науковому та навчальному середовищах. З точки зору емпатії найбільш інтенсивно він працював у науково-організаційній сфері, досягнувши тут чималих результатів, долучався до захисту історико-культурної
спадщини, україномовних видань та охорони природного середовища.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КОВАЛЬСКОГО
В статье осуществлен анализ общественной деятельности известного историка Николая Ковальского (1929–2006). Обращая внимание на пребывание ученого в структуре
образовательных и научных учреждений во Львове, Днепропетровске и Остроге, показывается его участие в тех видах общественной активности, которые должны были выполнять научные и педагогические работники в советский период. Установлено, что во второй половине 1980-х – начале 2000-х гг. он был задействован в таких видах общественной
деятельности, как защита памятников истории и культуры, отстаивания прав украиноязычных изданий и охраны природной среды.
Ключевые слова: Николай Ковальский, общественная деятельность, Львов, Днепропетровск, Острог.
Oleksandr Melnyk
PUBLIC ACTIVITY OF MYKOLA PAVLOVYCH KOVALSKYI
Public activity is one of directions taking a noticeable place in life of elucidative and scientific
workers. Mykola Kovalskyi was first and foremost a scientist and a teacher, but took part in public useful, public-and-political, ideological-and-educator activity, nature, historic and cultural sights
protection. He began his activity in this direction while school and university years. In 1980th – 1960th,
working in the structure of Dnipropetrovsk State University, М. Kovalskyi participated in those types
of public activity, which depended upon the pedagogical workers of the higher institutions in the Soviet period. In the second half of the 1980th – at the beginning of 2000th the historian participated in
such directions of public activity as asserting right of Ukrainian language, protection of historic-andcultural heritage of Prydniprovia and natural environment of Ostrozhchyna. Thus he was involved in
making of public letters that had to influence acceptance of public important decisions.
Key words: Mykola Kovalskyi, public activity, Lviv, Dnipropetrovsk, Ostroh.
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СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
ВІДРОДЖЕНОЇ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ (1994–2017 РР.)
У статті проаналізований процес формування і функціонування Наукової бібліотеки
відродженої Острозької академії (1994–2017 рр.). Охарактеризовані чинники, що впливали
на нього. Простежені джерела надходження літератури від створення і під час подальшого функціонування. Встановлені джерела фінансування. Показані проблеми і перспективи
подальшого розвитку.
Ключові слова: Острозька академія, Наукова бібліотека, відродження, фонд, наукова
література, фонд «Відродження», матеріальна база, веб-сховище, репозитарій.

Дослідження бібліотек в сучасному інформаційному просторі та їхньої суспільної ролі є дуже
актуальними як в Україні так і за кордоном [13; 12; 18], саме тому вважаємо за потрібне висвітлити роль Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія». Дослідження
вказаної теми дає змогу краще зрозуміти процес відродження, як академії, так і її невід’ємної
складової – бібліотеки. Варто зазначити, що у світі роль університетської бібліотеки є вкрай
важливою і як висловився в своєму інтерв’ю для сайту historians.in.ua відомий український вчений-історик, професор кафедри історії України Гарвардського університету Сергій Плохій, говорячи про відмінності між українськими і Північно-Американськими вузами: «…наявність і
якість бібліотеки – це фактор, який багато в чому визначає якість викладання і навчання та пояснює відмінності між більшістю Північно-Американських та українських університетів» [24].
Важливу роль у розвитку і піднесенні славетної Острозької академії XVI ст. відіграла її бібліотека. Як висловився у 1600 р. придворний поет В.-К. Острозького Симон Пекалід, в Острозі «славиться бібліотека – достойний плід спільної праці». Судячи з опублікованих в Острозі творів, крім традиційної богословської літератури, у бібліотеці були букварі, граматика
старослов’янської мови, полемічні твори [20, с. 33-34].
Продовжуючи традиції своєї попередниці, Національний університет «Острозька академія»
від початку свого відродження в 1994 році велику увагу приділяв формуванню бібліотеки. Підкреслюючи значення останньої, ректор І. Д. Пасічник назвав її серцем вищого навчального закладу, а також відповідною є назва конференції, що проводилась Фулбрайтівським товариством
та розділу книги «Покликання університету», що присвячений реаліям українських бібліотек як
осередків накопичення та поширення знань [11, с. 1].
Наукова бібліотека Національного університету «Острозька академія» заснована 12 квітня
1994 року, є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом Університету, який максимально забезпечує задоволення інформаційних потреб
студентів, професорсько-викладацького складу та співробітників Національного університету
«Острозька академія», сприяє навчальному процесу та науково-дослідницькій діяльності [9].
Першим директором бібліотеки, щоправда лише на 2 тижні, став Михайло Поток. Цю посаду
для нього, тоді працівника Державного культурного заповідника м. Острог запропонували голова товариства «Спадщина» Петро Андрухов і тодішній міський голова Острога Микола Грищук,
які разом з новопризначеним ректором І. Пасічником займалися формуванням кадрового корпусу майбутнього університету. М. Поток одразу погодився на цю пропозицію, бо це була його
фахова робота. Він закінчував бібліотечний факультет Рівненського університету культури, був
членом товариства «Спадщина», а окрім того його дипломна робота стосувалась Острозької академії XVI ст. і острозького культурного осередку: «Переходячи на нове місце роботи, – згадував
М. Поток, – мені довелося подолати загальний скепсис, щодо того чи справді в такому містечку,
як Острог, зможе діяти вищий навчальний заклад» [5].
Михайла Потока на цій посаді замінив Леонід Гошовський, який теж працював у Державному культурному заповіднику м. Острог, а раніше був директором інтернату, що розташовувався
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в приміщеннях, які тепер займала Острозька академія і мав значні наукові контакти [2], а перший став завідувачем фондів майбутньої наукової бібліотеки і саме ці двоє людей стояли біля
витоків формування і збирання бібліотечного фонду.
Як відомо книги є однією з найважливіших складових навчального процесу, а тому коли в
1994 році було відкрите підготовче відділення, постало питання про забезпечення його літературою. Від бібліотеки школи № 4, в приміщеннях якої розмістився відроджений заклад, залишилось всього 20-30 книг [2].
Першочерговим завданням було сформувати фонди. Часи для цього, в плані фінансування,
були не вельми сприятливими. Для того, щоб забезпечити підготовче відділення книгами, їх доводилося позичати. Зокрема, книги позичали з резервних фондів бібліотек шкіл № 1 і № 2 школи гімназії. Це були видання з української та англійської мови, математики, історії, економіки,
економічної географії [5].
Виходячи з загального кошторису частину книг закупляли в книгарні Острога. Зокрема, питанням закупівлі займався професор Микола Ковальський. Для того, щоб здобути їх для навчального закладу, використовував свої наукові зв’язки і особисто підбирав книги з історії [4].
Оскільки Острозький колегіум діяв у складі університету «Києво-Могилянська академія», то
частину літератури отримували саме із його книгозбірень. Варто зазначити, що серед книг, які
передавали, була велика кількість англомовних – з економіки, психології, соціології, політології
педагогіки та ін.
Долучилися до формування бібліотечних фондів відродженої Острозької академії і масові
бібліотеки з Рівненської обл. (обласна наукова бібліотека, Сарненська, Здолбунівська, Острозька районні та інші) і сусідніх областей. Передавали, зокрема книги з української і зарубіжної
літератури [5]. Слід відзначити, що зв’язки із бібліотеками налагоджував Леонід Гошовський.
Частина книг дарувалась бібліотеці як приватними особами, так і установами. Зокрема,
Надзвичайний і Повноважний посол Республіки Польща в Україні Марек Зюлковський, побувавши в Острозькій академії, подарував для бібліотеки 20 примірників «Історії Польщі» Леоніда Зашкільняка і Миколи Крикуна та висловив сподівання, що можливо колись у Польщі
вийде польською мовою історія України [21, с. 4]. Тісно співпраця була налагоджена і триває
до цих пір із Парламентською бібліотекою і Львівською національною науковою бібліотекою
ім. В. Стефаника. Зокрема, ще на початках бібліотека Верховної Ради України передала академії
10 тис. примірників книг. Також, частину книг було закуплено та подаровано для бібліотеки
українською діаспорою на суму 15 тис. доларів [16, с. 1].
Суттєво вплинула на кількісний і якісний склад фондів передача книг Національною бібліотекою України ім. В. Вернадського, Національною академією наук України, Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича, Науковою бібліотекою Львівського національного університету ім.
І. Франка. Була налагоджена співпраця з Інститутом історії України НАН України, товариством
«Просвіта», Державним комітетом національного телебачення та радіомовлення, з обмінно-резервними фондами провідних бібліотек вищих навчальних закладів, науковими інституціями,
видавництвами, редакціями фахових періодичних видань. Серед партнерів бібліотеки – фонд
«Сейбр-Світло» (США), Міжнародний фонд «Відродження», посольство США в Україні, посольство Російської Федерації в Україні, Гете-Інститут (Київ), Французький культурний центр
(Київ) [15]. Так, на прикладі звіту за 1998 рік можна побачити звідки надходила література до
Наукової бібліотеки Острозької академії, а, окрім того, можна ще й наочно побачити темпи
зростання бібліотеки – згідно зі звітом вона налічувала 53 тис. примірників [1]. Тобто, якщо
починати її історію із 1994 р., то темпи зростання 13 тис. примірників у рік (звісно темп зростання визначено досить спрощено, оскільки рік від року це число варіюється, а дана цифра є
усередненою).
Наприкінці 1990-х років Міжнародним фондом «Відродження» був розроблений проект згідно з яким бібліотека академії отримувала видання з різних галузей знань безкоштовно. Зусиллями Л. Гошовського вона, до речі єдина в Рівненській обл., виграла грант «Пушкинская библиотека». За цим грантом вона отримувала словники, енциклопедії, довідники з літературознавства,
мистецтва культурології, окремі художні видання [5].
У 1995–1996 рр. до формування бібліотечних фондів долучається українська діаспора: передавалися домашні бібліотеки і до нині функціонують приватні колекції її представників. Процес
співпраці з науковими установами та науковцями з діаспори і власне поповнення бібліотечного
фонду значно покращився разом із створенням при Острозькій академії в 2002 році Інституту
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дослідження української діаспори. Він налагодив наукові контакти з Українським Історичним
Товариством, Українським Музеєм-Архівом в м. Клівленді (вже в 2003 році музей передав для
академії 66 комплектів періодики, унікальні книги з історії та мистецтв [19]), Світовою Науковою Радою при Світовому Конгресі Українців, з Канадським Інститутом Українських Студій (в
2003 році Всеукраїнський благодійний фонд «Громадянська енергія» від імені КІУСу передав
інституту 54 книги видатних українських громадських діячів, виданих у Канаді [10, с. 2]), Українською Вільною Академією Наук у США та в Канаді, Науковим Товариством ім. Шевченка в
Європі, Канаді та США, Українознавчою програмою Іллінойського державного університету в
Урбана-Шампейн (США), Конгресом українських організацій в Австралії, Українським Вільним Університетом в Мюнхені й іншими науковими та громадськими інституціями [14].
У ході розвитку академії бібліотека з кожним роком отримувала більше коштів, здійснюючи
закупівлю книг та налагоджуючи співпрацю із українськими видавництвами [22, с. 3]. Новостворені факультети і спеціальності потребували відповідної навчальної літератури. Закупівля
книг і до нині проводиться за системою замовлень книг кафедрами.
Гордістю Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія» є фонд приватних колекцій, що нараховує 30 колекцій (станом на 1.01.2016 р.) видатних українських учених, просвітників, представників української діаспори з Канади, США, Росії, Польщі та інших
країн [15; 25]. На сьогоднішній час приватні колекції, передані для Острозької академії, складають значну частину від всього бібліотечного фонду.
Для функціонування бібліотеки насамперед були створені: відділ обслуговування у складі
читальної зали і абонементу; відділ комплектування і обробки літератури. Нині у бібліотеці
функціонують відділ обслуговування, відділ періодики, відділ бібліографії, відділ комплектування і обробки літератури, відділ електронної інформації та відділ іноземної літератури.
Матеріально-технічна база бібліотеки на початковому етапі складалась із старих дерев’яних
шаф, що залишились від школи. Для її оновлення закуповувалися спочатку металеві односторонні пристінні та двосторонні стелажі, а також робочі столи. За сприяння районної бібліотеки
Острога і обласної бібліотеки Рівного були придбані каталожні ящики для формування каталогів і картотек.
Станом на 1.01.2016 року фонд бібліотеки налічує понад 500 000 прим. (державною мовою
– 50 % від загального фонду), серед яких понад 320 000 книг та близько 30 000 періодичних
видань (газети та журнали). У структурі фондів: 50 % – навчальна література, 42 % – наукові
видання, 7.9 % – художня література, 1% – рідкісні й особливо цінні документи. Щорічно фонди
Наукової бібліотеки поповнюються на понад 20 000 примірників [25].
Тепер бібліотека розташована в сучасних приміщеннях, і має відповідну матеріальну базу.
Зокрема, новітні рухомі італійські стелажі в залі абонементу. У 2002 р. для Наукової бібліотеки
було розпочато будівництво нового приміщення – круглої купольної споруди з головним входом у вигляді порталу з колонами (ідея – Ігор Пасічник, архітектор – Мирослав Чабак). У 2006 р.
проект приміщення бібліотеки був удостоєний Державної премії України у галузі архітектури.
Урочисте відкриття книгозбірні відбулося 22 червня 2007 р. за участю президента України В.
Ющенка [15].
Значну наукову та історико-культурну цінність становить фонд рідкісних видань, зокрема
стародруки XVI – XIX століття, серед яких, окрім шедевра світової друкарської спадщини –
Острозької Біблії (в колекції представлені цікаві зразки українських друків та рукописів. Понад
60 стародруків, а також велику кількість рідкісних та унікальних книг, багатотомних та енциклопедичних видань середини ХІХ – поч. ХХ ст. [3].
З 2002 р. бібліотека розпочала роботи з упровадження комп’ютерних технологій. На сьогодні
забезпечено комплексну комп’ютеризацію усіх виробничих циклів на основі програми «УФД
Бібліотека» [17]: комплектування, каталогізація, видача літератури; створено електронний каталог книг, повнотекстові бази даних електронних підручників, публікацій із періодичних видань,
а також з’єднано швидкісним каналом доступу локальну мережу бібліотеки із загально університетською та всесвітньою мережею Інтернет.
У «Концепції інноваційного розвитку Наукової бібліотеки Національного університету “Острозька академія”» та «Концепції розвитку електронної бібліотеки Національного університету
“Острозька академія”» відображені основні концептуальні засади наукової, науково-інформаційної, науково-методичної роботи бібліотеки, обґрунтовано основні засади та напрямки роз-
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витку електронної бібліотеки, визначено політику формування та представлення електронної
бібліотеки, профілю її комплектування, вирішення технологічних проблем [17].
Нині в бібліотеці все більше запроваджуються інноваційні технології. Зокрема, впроваджується система управління конференціями он-лайн Conference Event Manager, система управління подіями Events Publisher, розробляється система управління методичним забезпеченням та
літературою LitPro [7].
Бібліотека університету здійснює активну співпрацю із іншими науковими бібліотеками
України. В 2013 р. вона вступила до Української бібліотечної асоціації, а в грудні 2012 р. приєдналася до консорціуму ElibUkr [8], участь в якому дає можливість значно здешевити і покращити для неї отримання доступу до світових наукових електронних ресурсів [7].
Колишній директор бібліотеки Андрій Цапін зазначає, що бібліотека повинна бути інформативною, місцем, де студент швидко і якісно зможе отримати всю потрібну інформацію, а
викладач мав би змогу постійно слідкувати за науковими новинками та замовляти потрібну літературу для відповідних курсів [6]. Здобутки бібліотеки є визнаними в Україні та світі. Вона
має високий статус у щорічному рейтингу веб-сховищ (електронних депозитаріїв літератури в
цифровому форматі) в Україні та світі [23]. Саме тому, таким важливим на сучасному етапі розвитку бібліотеки є її електроніфікація та запровадження найсучасніших програм у її діяльності.
Не менш важливим фактом є той, що зараз університет в змозі готувати власні кадри для
роботи в бібліотеці. Це зокрема, студенти спеціальностей документознавство та культурологія.
Підтвердженням цього є висококваліфіковані співробітники бібліотеки – випускники НаУОА.
Також слід зазначити, що за час свого існування бібліотека в міру розширеннях власних фондів
переїздила в інші приміщення близько 5 разів.
Отже, з вище зазначеного можна зробити висновки, що Наукова бібліотека від часу свого
заснування і до нині пройшла значний шлях розвитку – від збирання книжкового фонду і до
впровадження інноваційних технологій. Можна прослідкувати джерела надходження до бібліотечного фонду та формування відповідної матеріально-технічної бази. Важливим є те, що можна проаналізувати темпи зростання бібліотеки та діяльність меценатів, які допомагали у його
наповненні. Також бібліотека, реагуючи на світові тенденції, стає також інтелектуальним простором для різноманітних презентацій та дискусій.
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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ВОЗРОЖДЕННОЙ ОСТРОЖСКОЙ АКАДЕМИИ (1994–2017 ГГ.)
В статье проанализирован процесс формирования и функционирования Научной библиотеки возрожденной Острожской академии (1994–2017 гг.). Охарактеризованы факторы,
которые влияли на него. Прослежены источники поступления литературы от создания и
во время дальнейшего функционирования. Выяснены источники финансирования. Показаны проблемы и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова: Острожская академия, Научная библиотека, возрождение, фонд, научная литература, фонд «Возрождение», материальная база, веб-хранилище, репозитарий.
Oleksandr Denysiuk
THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF
THE REVIVED OSTROH ACADEMY (1994 – 2017 YEARS)
In the article we trace process of the creation of the scientific library of the National University of Ostroh Academy. We determine people who began to form library. The process of forming
material base of the Scientific library is described. The article is traced the sources of staffing and
research Library book fund. The author analyses the main problems that were in the first period
of functioning of library. We describe help of patrons in the process of creation of it. The most important milestones of library functioning are considered. Also there is the analysis of the achievements of the Scientific library. We consider a specific part of library – collection of rare books. We
analyse the process of informatization of library as one of the important stages of it development.
In the article the prospects for further development and the problems of scientific libraries as one
of the important part of the Universities are analysed.
Key words: Ostroh Academy, Scientific Library, revival, foundation, scientific literature, Renaissance Foundation, material base, web repository, repository.
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ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ РОЗВИТОК ЛАВРІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ
Аналізуються основні етапи будівництва та реконструкцій Лаврівського монастиря.
Висвітлюються історія та архітектурні особливості комплексу споруд обителі – церков
св. Івана Хрестителя та св. Онуфрія, а також самої обителі. З’ясовуються погляди дослідників щодо архітектурних аспектів розвитку відомого чернечого осередку. Наводяться
результати археологічних досліджень, проведених у 1970-80-х рр. та 2009–2010 рр.
Ключові слова: Лаврівський монастир, історія, архітектурно-археологічні дослідження, церква св. Івана, церква св. Онуфрія.

Святоонуфріївський монастир в с. Лаврів (Львівська область, Старосамбірський район) заснований за різними даними у ХІІ чи ХІІІ ст. [11], у ньому знаходилися єдині у Східній Європі
мощі Св. Онуфрія. Існує версія про поховання тут галицько-волинського князя Льва Даниловича.
Монастирський архів славився цінною книгозбірнею, в якій зберігалися відомі «Лаврівські пергамінові листки» з ХІІ–ХІІІ ст., твори Захарії Копистенського, Петра Могили, Йоаникія Галятовського, Лазара Барановича, грамоти князя Лева, кириличні грамоти та багато
інших цінних документів [13, с.41]. Лаврівський монастир св. Онуфрія приваблював і надалі
привертає до себе увагу науковців, митців, які досліджували його історію, архітектуру, фрески. Обитель відвідало багато відомих діячів української культури: письменники І.НечуйЛевицький, Я. Головацький, І. Франко, науковці, культурно-освітні діячі – М. Грушевський
(1899 р.), І. Крип’якевич, М. Голубець, І. Филипчак, М. Скорик, О. Барвінський, В. Щурат,
О.Колесса, В. Дорошенко Г. Лужицький, які досліджували різні аспекти діяльності монастиря
[13, с.89]. Зокрема, у 1918р. Лаврів відвідав І.Свєнціцький, який цікавився лаврівською поліхромією, іконою Матері Божої та іншими образами ХVІІІ ст., дзвіницею, де знаходився дзвін
вилитий священиком С. Чернявським на Лемківщині у 1708 р. [14, арк.59].
Лаврівському монастирю присвячена значна наукова література. Першим з досліджень стала
праця В.Площанського [7]. У першій половині ХХ ст. історичний розвиток обителі ґрунтовно
досліджували М.Голубець [1; 2], о.М.Когут [14]. Культурно-просвітню, господарсько-фінансову діяльність обителі дослідив Ю.Стецик [11].
На території теперішнього монастиря зберігся один з найстаріших монастирських храмів –
церква св. Онуфрія з фресковими розписами ХVІ ст., які досліджував А.Рогов [8]. Неподалік
на горі донедавна знаходився інший храм – каплиця Івана Хрестителя. Особливий науковий інтерес в науковців викликали і викликають архітектурно-археологічні питання при дослідженні
початків обителі, церков св. Івана та св. Онуфрія. Оскільки збереглося небагато історичних відомостей про перші століття функціонування обителі та церковне будівництво, існують різні погляди, припущення стосовно тих чи інших аспектів історії монастиря. У першій половині ХХ ст.
архітектурні особливості монастиря висвітлив В.Січинський [10]. Проведення ґрунтовних архітектурно-археологічних досліджень у наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. дозволило переглянути
деякі усталені погляди. Варто виокремити праці М. Рожка [9], Ю.Лукомського [4; 5], М. Шведа
[12; 13], в яких висвітлені результати археологічних досліджень 1973, 1980, 1984-86, 2009-10 рр.
Метою статті є висвітлення основних етапів будівництва монастиря та церков св. Онуфрія та
св. Івана, узагальнення наукових досліджень щодо історико-архітектурного розвитку монастиря.
До проведення археологічних досліджень у 70-80-х рр. ХХ ст. услід за втраченою монастирською хронікою дослідники вважали, що первісний монастир був розташований на іншому
місці – неподалік на горі, де знаходилася невелика церква св. Івана Хрестителя, яка до середини
ХХ ст. виконувала функції цвинтарної каплиці [1, c. 38].
Церква cв. Івана Хрестителя була спочатку дерев’яна, про що зазначалося в інвентарі 60-х
рр. ХVІІІ ст. На початку ХІХ ст. вона знаходилася в занедбаному стані, у зв’язку з чим її було
відреставровано у 1814 р. Відомо, що церкву св. ІванаХрестителя було відновлено у 1929 р. [14,
© Оксана Панько, 2017
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арк.67]. За описом В.Січинського церква була однонавна, з гранчастим вівтарем та звичайним
двоспадистим дахом, складена з різної цегли та каменя – з-поміж новішої цегли була старша
цегла, яку він відносив до епохи ренесансу або й давніше. В.Січинський припускав, що церква
св. Івана Хрестителя могла бути побудована з решток старших руїн, а саме з мурованих склепінчастих підземель – гробівців [10, c. 5]. Цікавим був її різьблений дерев’яний іконостас із використанням народних елементів: «хоч основа композиції тут ще барокова, але орнаментальні
мотиви скомпоновані досить свобідно і легко, з уживанням типово-українських рослин і цвітів,
з яркими, але гармонійно підібраними барвами, переважно у землисто-жовтавих і помаранчево-червоних відтінках. Так само різьблене обрамування напрестольного образу Різдва св.Івана
Хрестителя» [10, с. 5-6].
На Святоіванівській горі збереглися сліди городища, які вказують на існування тут у давньоруський період оборонних укріплень. На думку В.Січинського, після зруйнування цих укріплень (які існували ще 1659р.) сюди було перенесено цвинтар, який містився на території Святоонуфріївської церкви ще до її побудови [10, с.4]. За його описом, місце первісного монастиря
являло собою прямокутну, розташовану на горі поляну, з чотирьох боків якої збереглися сліди
валів. З двох протилежних сторін прямокутника залишилися сліди в’їзних брам. Ці ознаки на
його думку свідчать про те, що тут був «невеликий монастирський оборонний замок чи “город”
з дерев’яними будівлями та земляними укріпленнями» [10, с. 4].
Церква була знищена радянською владою після Другої світової війни, більшість очевидців
подають 1953 р. З її матеріалу побудували свинарник у центрі села [13, c. 43]. Дотепер зберігся
її фундамент.
Як стверджувала монастирська хроніка, приблизно у середині ХVІ ст. «укритий поміж лісами Грабовою і Бучиною» монастир було перенесено з гори «на вигідніше місце під горою» [1,
c. 42]. На думку М.Голубця, це сталося раніше, принаймні у ХVст. [2, c. 318]. Проте розташування тут первісного монастиря заперечував Т.Коструба, вважаючи, що каплицю cв.Івана на
горі побудовано не у князівські часи, а пізніше. Він підкреслював, що важко уявити, щоб на
місці святині під покровом св. Онуфрія поставлено каплицю в честь іншого святого (св. Івана), оскільки зазвичай нова церковна будівля ставилася під покровом того самого святого. Як і
В.Січинський, Т.Коструба датував час її виникнення ХV–ХVІ ст. [3, с. 6].
Результати археологічних досліджень, проведених на Іванівському церквищі у 70-80‑х рр.
ХХ ст. вказали на відсутність там культурного шару, ранішого за ХVІІ ст. Дослідження, проведені
у 1973р. Львівським історичним музеєм та в 1980р. петербурзьким археологом М.В.Малевською,
констатували зведення храму у ХVІІ-ХVІІІ ст. [9, с. 37].
В результаті фундаментальних досліджень, проведених Карпатською архітектурно-археологічною експедицією під керівництвом М. Рожка у 1984‑86 рр., вперше було проведене комплексне археологічно-архітектурне дослідження території монастиря та церкви св.Онуфрія та однозначно доведено, що Лаврівський монастир розвивався на одній і тій самій території з ХІІІ ст.
З’ясовано, що головна монастирська церква Св. Онуфрія побудована на місці давнішого кладовища, яке сформувалося при попередньому, найімовірніше, дерев’яному храмі, з підлоги якого
походять численні керамічні плитки, традиційні для пам’яток сакральної галицької архітектури
ХІІ–ХІІІ ст [5, с. 91].
Небагато історичних відомостей збереглося про церкву cв.Онуфрія. Вперше вона згадується
у королівському привілеї 1550р., тоді як час її будівництва невідомий. На початку ХХ ст. церкву
св.Онуфрія вивчав польський архітектор К.Мокловський, на думку якого, храм був побудований наприкінці ХІІІ ст. Старовинний характер будівлі зберігся «на вівтарних абсидах з характерним романським фризом і окапом. На відмінне походження східної частини храму вказували
крім цього луки вікон і кам’яний матеріал грубих (1,5 м) стін» [2, c. 333].
Як зауважив М.Рожко, Святоонуфріївська церква у Лаврові є єдиним збереженим галицьким
монастирським храмом ХІІІ ст. [9, с. 42]. Дослідження підтвердили існування тут підлоги більш
раннього храму, очевидно, дерев’яного. Закладка фундаменту могла відбутися лише в другій
половині ХІІІ ст. [9, с. 38]. Цікаві результати дало дослідження південно-східної стіни бабинця:
у підлозі на глибині 0,72 м виявлено прошарок деревного вугілля товщиною 1 см, який під час
пожежі утворився на колишній денній поверхні. Пожежа сталася після 1351-1354 рр., бо саме в
ці роки карбувався знайдений тут руський напівгріш Казимира ІІІ [9, с. 38]. М.Рожко підкреслював, що центральна частина первісного храму (перехрестя триконху та бабинця) завершувалась
барабаном з внутрішнім діаметром 3 м. З північно-західного боку східної конхи була спорудже-
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на аркосолія, розміщення та розміри якої наводять на думку про можливе перезахоронення праху Льва Даниловича у Лаврівській церкві св.Онуфрія. Проте під час мощення цегляної підлоги у
другій пол. ХVІІ ст. аркосолія була вже без поховання, заповнена будівельним сміттям.
У другій пол. ХІV ст. добудовують приміщення теперішнього бабинця, попередньо розібравши західну стіну попереднього храму. Вже у цьому новому приміщенні компонується
фресковий розпис. Північна частина первісного храму була зруйнована під час будівництва в
ХVІІ ст. барокових крил церкви та склепу (для Антонія Винницького та Басарабів). Південна стіна увійшла в конструкцію забудови крипти. Проведені дослідження дають можливість визначити
загальні розміри першої мурованої церкви: довжина – 18 м, ширина – 9-10 м і ширина по конхах
11-12 м. Наявність контрфорсів у західній частині церкви та на стику з північною і південною
та східною конхами вказує на висотність західної забудови, її оборонний характер. План цієї
частини забудови близький до квадрату, тобто вона мала баштоподібний вигляд [9, с. 41]. Було
виявлено поховання Перемишльського владики Антонія Винницького, Стефана і Марії Петричайків, Костянтина і Неделі Басарабів [9, с. 37]. Отже, результати архітектурно-археологічного
дослідження проведеного у 1980-х рр. доводять існування Лаврівського монастиря у ХІІ–ХІІІ ст.
Археологічне дослідження 2009–2010 рр. під керівництвом Ю. Лукомського підтверджує тезу
М. Рожка про неперервний розвиток монастиря від ХІІІ, а можливо, й ХІІ ст. на одному місці. Також було виявлено сліди шістьох пожеж з часів дерев’яної внутрішньої забудови монастиря ХІІІ–
ХVІІ ст. Наявність у культурному шарі значної кількості уламків керамічних полив’яних плиток
ХІІ–ХІІІ ст., що виявляються переважно у нижніх культурних шарах і концентруються близько
до триконхової частини Святоонуфріївської церкви, вказує на велику ймовірність існування попередньої сакральної споруди, у якій застосовувалася мозаїчна підлога на зразок галицьких храмів
княжої доби [4, с. 426]. Проблема локалізації первісного храму та інших об’єктів з ранньої історії
монастиря може бути розв’язана лише подальшими археологічними дослідженнями [5, с. 96].
Близько 1675 р., як зазначалося у втраченій монастирській хроніці, у Лаврівському монастирі
була побудована нова кам’яна церква з сімома верхами та підземними погребами [2, c. 326]. Археологічні дослідження вказують, що цей рік можна розглядати початком великої перебудови
храму. Відомо, що 1705 р. вона була вже завершена, оскільки саме за зразком церкви св.Онуфрія
планувалося будівництво нового храму у Добромильському монастирі [13, с. 32].
Як згадує у своєму описі 1776 р. лаврівський настоятель о.П.Волянський, в церкві тоді було
сім вівтарів: центральний (роботи А.Берниковича), Богородиці та Воздвиження Чесного Хреста
(у правому південному крилі), cв.Онуфрія та Благовіщення (у лівому північному, св.Миколая та
св. Василія (праворуч та ліворуч у бабинці). За цим описом, центральний іконостас складався з
ікон Страстей Господніх та намісних ікон Христа і Богородиці, а поруч, на підбаннику храму,
знаходились портрети єпископів з роду Винницьких та інших добродіїв (меценатів) монастиря.
Протягом 1860–1867 рр. старий іконостас зазнав значних змін. Сьогодні з цього іконостасу збереглася лише ікона Коронування Богородиці та фрагменти оздоблення дерев’яної рами [12, с. 48].
У 1804 р. церква мала шість куполів під гонтовим покриттям, що потребували реставрації [2,
с.329]. Над церквою було п’ять головних бань, шоста над прибудованою пізніше захристією, а
також ще одна на окремій дзвіниці. Саме тому здалека храм виглядав як семибанний [2, с.329].
В.Площанський зазначив, що Лаврівський монастир нараховував шість окремих церков:
cв.Онуфрія, cв.Івана Предтечі, Чесного Хреста (мабуть, трапезна каплиця), св.Івана Євангелиста, Покрови Божої Матері (каплиця над джерелом у лісі), св.Миколая [7, с.322].
У 1860–1867 рр. вібулася реставрація церкви: було знято 5 барокових бань та влаштовано трисхилий дах, перероблено старий іконостас, який виконав 1750 р. різьбяр А.Берникович, стіни покрили новою безвартісною поліхромією (1871 р.) [2, c. 331; 13, с. 40]. Внаслідок цієї перебудови
церква втратила свій бароковий вигляд і перетворилася, за висловлюванням М.Голубця, «в скромний, провінціональний костелик з “сигнатуркою” по середині і непомітними маківками на сідлах
двохспадних криш, що покрили рамена її планового хреста» [2, c. 331]. На початку цієї перебудови
з наказу світської влади у 1860 р. багато останків з підземель Онуфріївської церкви було перенесено на гору св. Івана та поховано у спільній могилі на цвинтарі біля церкви [13, с. 40].
Улітку 1905 р. у церкві було покладено кам’яну підлогу, замурувано пивниці під церквою,
які залила повінь навесні 1896 р., яка, зокрема, знищила поховання єпископів Винницьких. Тоді
ж біля захристії було знайдено сліди давнього цвинтаря, а залишки людських поховань перенесено на кладовище біля церкви св. Івана Хрестителя. Відомо, що за вказівкою протоігумена П.
Філяса тоді шукали й домовину князя Льва [14, арк. 42].
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У 1910–1914 рр. відбувалася нова реставрація церкви. Вона була невдалою – знищено кам’яне
склепіння над вівтарною апсидою та бабинцем, які характеризували найстаріші стилістичні особливості будови та давали чимало матеріалу для встановлення часу закладення церкви. Бабинець
було перекрито звичайною стелею на балках, знищено стару штукатурку. Таким чином, були
остаточно знищені всі ознаки барокового стилю та найстаровинніших деталей храму [13, с. 54].
Архітектор о. Казимир Морозовський у 1910 р. відкрив фрески, що мають важливу мистецьку
цінність. М.Голубець, який брав участь у відкритті та відчищенні фресок, так як і дослідник старої іконописної техніки, архітектор В.Пещанський, стверджували, що вона є типовою для подібних пам’яток ХVст. і навіть давнішого часу [10, с. 12]. Пам’яток цієї доби західноукраїнського
походження майже немає, а роботи українських майстрів цього часу (ХV ст.) знаходяться на
території Польщі [8, с. 339]. У 1914 р. було усунено стовпи, що затуляли поліхромію[14, арк. 51].
Приміщення самого монастиря також зазнало складної еволюції. Ю. Лукомський виділив
чотири основні періоди в ґенезі обителі, під час яких відбувалися відчутні зміни в планувальній структурі її центральної частини, тобто монастиря в оборонних стінах. Перший період охоплює другу половину ХІІІ–ХV ст., другий – ХVІ – третю чверть ХVІІІ ст.; третій – остання
чверть ХVІІІ – початок ХХ ст. і четвертий – початок ХХ – середина ХХ ст. [5, с. 93].
Планувальна структура монастиря під час першого періоду розвитку абсолютно невідома з
письмових джерел і може відтворюватися лише гіпотетично за ретроспективним аналізом і на
підставі дотепер виявлених археологічних об’єктів. Вже у ХІVст. був побудований новий монастирський комплекс прямокутної форми з оборонними стінами та вежами.
Опис монастиря П.Волянського 1767 р. фіксує чотири наріжні вежі та вежу з дзвонами та
годинником [10, c. 25-26]. Збереглася північно-західна вежа, до якої з південного та східного боків колись прилягали стіни товщиною 1,30 м, з покритими гонтом галереями. Вузькі стрільниці
використовувалися для стрільби з лука або легкої вогнепальної зброї. Залишки ще однієї вежі
виявлено в південно-західній частині монастирської території [9, с. 42]. При в’їзді до обителі
збереглися залишки оборонної стіни.
Відомо, що до пожежі у 1767 р. (обитель зазнала три великі пожежі – 1549, 1707, 1767рр.)
Лаврівський монастир був «типовою “лаврою” – обведеною напів-фортифікованими мурами
клявзурою з келіями-одиночками, при чому тільки церква та рефектар з каплицею були збірними місцями для всієї братії» [2, c. 321]. Він був з чотирьох сторін оточений дерев’яним парканом та муром, на якому були оборонно-сторожові вежі з чернечими келіями [2, c. 320].
У 1775 р. ігумен В.Роговський, «зваживши значні законників невигоди через недостаток регулярного помешкання», розпочав будівництво нового мурованого монастиря [15, арк. 13 зв.].
М.Швед будівництво нового монастиря датує 1770-1788 рр. [13, с. 37]. М.Мацієвський зазначав,
що будівництво розпочалося у 1767 р. та тривало до 1789 р. [6, с. 23]. В процесі будівництва 1776
р. було розібрано обидві східні наріжні оборонні башти, які заважали новому будинкові, а також
переплановано дорогу та в’їзд до монастиря, що влаштували при південно-західному куті його
території. В результаті обитель втратила свої колишні укріплення, на місці яких було зведено великий корпус та інші будівлі, прорізано нові в’їзди, проте прямокутна в плані територія, сформована оборонними мурами XVII ст., а можливо й ранішого часу, залишилась незмінною [5, с. 98].
На початку ХІХ ст. Лаврівський монастир знаходився у занедбаному стані, що зафіксовано
провінціальними візитаціями 1801 та 1804 рр. Двоповерховий мурований монастир під гонтовим дахом був оточений кам’яним муром та містив вісімнадцять келій для монахів. У 1882 та
1896 рр. було здійснено ремонти монастиря [2, c. 324, 326].
Новий монастирський корпус був споруджений у 1909 р. У результаті зникли головний монастирський Г-подібний корпус з каплицею Св. Хреста, рештки північно-західної башти, довга
споруда і кузня на західному пряслі, а також усі огороджувальні мури з прилеглими до них
менш значними господарськими спорудами. Натомість з’являється новий просторий двоповерховий корпус з пивницями, кілька незначних споруд громадського (школа) та господарського
(гаражі, майстерні) призначення [5, с. 99].
У 1939 р. монастир було пограбовано, а бібліотеку спалено. Після Другої світової війни обитель ліквідували. У 1990 р. монастир та церкву св. Онуфрія передали парафіянам Лаврова.
Хоча в монастирі ченців проживає небагато, тут проводиться значна духовна, культурно-освітня
робота: реколекції, відпусти, іконописна школа. Лаврівський монастир надалі є важливим культурно-освітнім, паломницьким осередком і потребує активної популяризації на теренах як України,
так і за її межами. Актуальним є виявлення нових історичних джерел, проведення комплексного археологічного дослідження, яке, зокрема, могли б виявити розташування первісного храму обителі.
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ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛАВРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ
Анализируются основные этапы строительства и реконструкции Лавровского монастыря. Освещается история и архитектурные особенности комплекса сооружений обители –
церквей св. Иоанна Крестителя и св. Онуфрия, здание монастыря. Анализируются взгляды
исследователей относительно архитектурных аспектов развития известного монашеского
центра. Наводятся результаты археологических исследований 1970-80-х, 2009-2010 гг.
Ключевые слова: Лавровский монастырь, история, архитектурно-археологические исследования, церковь св. Ивана, церковь св. Онуфрия.
Oksana Panko
HISTORICAL AND ARCHITECTURAL DEVELOPMENT OF THE LAVRIV
MONASTERY
The main stages of construction and reconstruction of Lavriv monastery are analyzed. Highlights the history and architectural features of the complex structures of the Lavriv monastery
churches of St. John the Baptist and St. Onuphrius are described. The views of researchers on the
architectural aspects of the development of the famous monastic heart are identified. The results of
archaeological research conducted in the 1970-80s, and 2009-2010 are described.
Based on many historical sources, discusses the history of the Church of St. Onuphrius. It is the
only surviving Galician monastery Church of the XIII century. Archaeological studies indicate the high
probability of the existence of a previous sacred building. The problem of localization of the original
temple and other objects from the early history of the monastery were solved in archaeological research.
Highlights numerous restructuring of the church of the St. Onuphrius and monastery are analysed.
Key words: Lavriv monastery, history, architectural and archaeological investigations, the
Church of St. John, St. Onuphrius.
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ I ПРАВОСЛАВ’Я:
ВІД ЕКУМЕНІЗМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
У статті аналізується ставлення митрополита Андрея Шептицького до Православної
Церкви. Унійні проекти передбачалося реалізувати шляхом створення в Києві Українського
Патріархату, який визнавав би примат Папи Римського, але був би цілком самостійний,
зберігаючи літургійні традиції Церков візантійського обряду.
Ключові слова: Андрей Шептицький, екуменізм, Православна Церква, Греко-Католицька Церква.

У багатогранній діяльності визначного церковного, культурного і громадського діяча митрополита Андрея Шептицького центральне місце займала проблема єдності Церков, і пов’язана з
нею екуменічна акція, якій він присвятив усе своє свідоме життя. Він з молодих літ готував себе,
прагнув і вірив, що ця справа є його покликанням. Позиція А. Шептицького щодо православ’я
ніколи не була викладена у цілісному вигляді, а розпорошена серед різних виступів, листів,
документів. Митрополит був переконаний, що «релігійна єдність була би могутнім товчком в
осягненні національної єдності» [9, с. 400].
Справа об’єднання православних українців, росіян і білорусів з Апостольською Столицею
була головною спонукою для переходу Романа Шептицького на східний обряд. Він не переставав
працювати для реалізації цієї мети до кінця свого життя. «Всі ми мусимо, – писав він у своєму посланні в 1940 p., – вважати працю для з’єдинення Церков за наш моральний обов’язок любові до
Бога, що проявляється в християнській любові до ближнього, але також за один з найважніших
конституційних елементів нашого християнського патріотизму» [цит. за: 8, с. 37]. Як зазначає
А. Жуковський, під час радянської окупації Галичини 1939 р. митрополит Андрей звертався до
Папи Римського, щоб він його вибрав і призначив на смерть «за віру і єдність Церкви». Однак
понтифік не дав свого благословення на мученицьку смерть визначного ієрарха Церкви [8, с. 37].
Початок діалогу з православними. Ідея привернення слов’янського Сходу в лоно Вселенської Церкви зародилася у майбутнього митрополита ще в молодому віці. В 1887 р. Шептицький відвідав Київ, побачив його святині, познайомився з українською громадою, був гостем
професора Володимира Антоновича, який, як і він, порвав був з польською культурою й обрав
українську ідентичність. Того ж року восени він відвідав Москву, де познайомився з релігійним
філософом Володимиром Соловйовим, прихильником церковного об’єднання [11, с. 25-29].
24 березня 1888 р. Роман Шептицький побував на спеціальній аудієнції у папи Льва XIII, висловлюючи бажання стати василіянином, та поділився своїми планами щодо об’єднання Церков.
Папа поставився прихильно до цих задумів і дав своє архіпастирське благословення [8, c. 38].
Митрополит Андрей Шептицький зумів реалізовувати свої унійні плани, коли з 1901 р. очолив Українську Греко-Католицьку Церкву (УГКЦ). Одночасно з титулом архієпископа Львівського він отримав звання єпископа Кам’янець-Подільського. Територія цієї єпархії, яка з
1807 р. належала до Галицької митрополії, знаходилася у складі Російської імперії. Тут унійна
праця стала можливою щойно після революції 1905 р., коли в Росії було встановлено свободу
совісті. Свої плани щодо організації Католицької Церкви на території Російської імперії митрополит представив папі Пієві X в першій половині 1907 р. Йшлося про висвячення священиків і
єпископів у греко-католицькому обряді для православних Росії, на що папа дав згоду. Восени
1908 р. митрополит виїхав інкогніто на територію Російської імперії, де нав’язав контакти з прихильниками об’єднання й призначив о. Олексія Зерчанінова генеральним вікарієм Кам’янецьПодільської єпархії та душпастирем для католиків візантійського обряду в Росії. Папа Пій X
надав А. Шептицькому адміністративні повноваження на усю територію Російської імперії. Ці
надзвичайні права були знову підтверджені папами Пієм X (у 1909, 1910 і 1914), Бенедиктом
© Андрій Смирнов, 2017
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XV і Пієм XI. Побоюючись російського уряду, ці повноваження трималися в таємниці й були
відомими тільки папі й митрополитові [8, с. 38; 11, с. 106-111].
Окрім турботи про відродження в Росії Католицької Церкви візантійсько-слов’янської традиції, Шептицький наполегливо прагнув діалогу з представниками Російської Православної
Церкви (РПЦ). Одним із найкращих прикладів цього пошуку взаємного зближення з православними може слугувати розпочате з ініціативи митрополита листування з єпископом Антонієм
Храповицьким, який у той час очолював Волинську єпархію. Діалог провадився з 1903 по 1908
рр. Обидва ієрархи народилися в середині 1860-х рр. У 34 роки стали єпископами, згодом видатними діячами своїх Церков. Збереглося 18 листів. Для усіх цих послань характерною є взаємна
ввічливість і принциповість. У них піднімалися такі проблеми:
• Відновлення патріархату в РПЦ.
• Очищення східного обряду.
• Італійські впливи у російському та українському церковному співі.
• Поняття прогресу в церковному і суспільному житті.
• Реагування на радикальні соціальні ідеології.
• Значення В. Соловйова для слов’ян.
• Сутність почитання серця Ісусового.
• Оцінка Берестейської унії.
Листування віддзеркалює два богословські світогляди: оптимістичний (Шептицький вірив у
можливість християнської єдності) та песимістичний (Храповицький побоювався збільшення
розколів). Владика Андрей не ставив перед собою завдання навернути єпископа Антонія на католицизм. Його метою був довірливий, чесний, відвертий діалог з православним ієрархом про
єдність. Храповицький запропонував Шептицькому відвідати Почаїв, а останній радив йому
завітати до Львова. В листі від 2 листопада 1903 р. владика Андрей писав: «Восточная Православная Церковь – это, по нашему, большая ветвь, отрезанная от материнского ствола Вселенской Церкви. Она самая истинная, самая благородная часть дерева». Він був переконаний, що
в Православній Церкві залишилися ознаки святості Церкви, тому Католицька Церква ніколи не
вважала її єретичною [9, с. 88-89].
Для популяризації духовних взаємин між Сходом і Заходом митрополит Шептицький ініціював у 1907 р. міжнародні зустрічі – з’їзди, присвячені плеканню ідеї з’єднання Церков, передусім
представників слов’янських народів, католицького і православного віровизнань. Вони відбувалися у Велеграді в Моравії, відомому місійному осередку св. Кирила й Мефодія, в яких брали участь
богослови і обговорювалися проблеми взаємопізнання та зближення між Церквами. До 1927 р. на
цих з’їздах митрополит Андрей виголошував доповіді, а на деяких головував [3, с. 21; 8, с. 38-39].
Предтеча екуменізму. Ґенезу поглядів Львівського митрополита на єднання Церков, практичні кроки, які він робив для досягнення цієї мети проаналізував кардинал Любомир Гузар. На
його думку, А. Шептицький завжди усвідомлював, що церковна унія не є рухом в один бік, тому
підготовці католиків до церковного об’єднання він присвячував стільки ж часу, що й праці серед
православних [6, c. 38].
У першій половині ХХ ст. у Римі віддавали перевагу індивідуальній унії на основі переконаності та добровільності. При цьому деякі богослови говорили про відвертий прозелітизм,
спрямований на те, щоб навернути еліту на латинський обряд, а простий люд залишити на «гіршому» східному обряді. Ліберальніші католики погоджувалися дозволити охочим зберегти
східний обряд [6, c. 40].
А. Шептицький був противником індивідуальної унії і вважав найефективнішим засобом
екуменічної діяльності корпоративне/інституційне церковне об’єднання [4, с. 112]. Єдність з
Римом повинні були відновити цілі церковні структури як такі за підтримки народу. Православні самі мають шукати возз’єднання з центром Католицької Церкви. Пізніше митрополит
Шептицький дійшов висновку, що спочатку варто навертати не весь Схід, а тільки Україну.
Ідеальними моделями були тривалі об’єднання серед маронітів, мелхітів, малабарів, румунів
та вірмен. А. Шептицький вірив у велику роль ідей в історії, які мали призвести до зміцнення
об’єднавчих настроїв серед людей. Він, звичайно, не вживав терміну екуменізм і не був екуменістом у сенсі Другого Ватиканського Собору. Тому Л. Гузар справедливо називав його предтечею, провісником екуменізму [5; 6, с. 40-43, 48-49]. На жаль, більшість католиків розуміли
унію як місію навернення схизматиків. Наприкінці життя Шептицького лише кілька осіб готові
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були прийняти новаторську протоекуменічну ідею церковного об’єднання на основі взаємної
рівності. Тоді екуменізм трактувався як поглинання однієї Церкви іншою (більшою). При цьому
варто пам’ятати, що під возз’єднанням, прилученням, з’єдиненням, злукою А. Шептицький мав
на увазі, «щоб розлучені східні повернулися до св[ятої] Римської Церкви» [9, с. 188].
Перші кроки митрополита Андрея у напрямку практичної реалізації його екуменічних задумів датуються 1904 роком. Він планував оселити в Білорусі селян-католиків східного обряду і
показати приклад, що можна бути католиком і дотримуватися східного обряду [6, с. 35].
«Під час окупації Галичини російськими військами в 1914 р. митрополит Андрей виступив
проти насильного запровадження Російської Православної Церкви, за що був заарештований і
засланий спершу до Києва, а згодом в Росію: в Новгород, Курськ і Суздаль. Свій побут в неволі митрополит використав для спроби оформити Греко-Католицьку Церкву в Україні та Росії.
Під час свого короткого перебування в Києві Шептицький висвятив о. Йосифа Боцяна, ректора
Львівської духовної семінарії, на єпископа Луцького. Після звільнення в березні 1917 р. митрополит скликав у травні 1917 р. синод у Петрограді, на якому номінував о. Леоніда Фьодорова
на свого екзарха на всю Росію, а для Білорусі й України призначено двох інших екзархів: для
Наддніпрянщини о. Володимира Громницького екзархом, а генеральним вікарієм о. Михайла
Цегельського. Новостворена структура греко-католицької Церкви на Сході проіснувала до приходу більшовицької влади, коли вона була зліквідована, як і всі інші Церкви», – писав А. Жуковський [8, с. 39]. Далі він спричинився до організації Російської Католицької Церкви, яка налічувала кілька сотень вірних і демонструвала можливість бути росіянином та католиком східного
обряду водночас [6, с. 36].
Під час свого перебування в Росії та Україні в 1917 р. митрополит Шептицький зустрічався з
українським громадянством, відвідував українські національні установи. Особливо тепло прий
мала його українська громада в Петрограді. У Києві він зустрічався з лідерами Української Центральної Ради. Навіть В. Винниченко, який спочатку з обережністю ставився до митрополита,
згодом пропонував його кандидатуру на патріарха України. За гетьманату лідери автокефального руху обмірковували ідею створення патріархату, а кандидатом в очільники пропонували особу Андрея Шептицького. При цьому він висунув дві умови: 1) рішення має ухвалити церковний
Собор; 2) патріархат перебуватиме в єдності з Римським Престолом [6, с. 36].
Повернувшись до Львова, навесні 1919 р. митрополит Андрей прихильно поставився до православних ієрархів Олексія Дородніцина, Антонія Храповицького та Євлогія Георгієвського.
Він прийняв їх у своїх палатах і сприяв звільненню з польського ув’язнення [8, с. 39].
Справі релігійного з’єднання між Сходом і Заходом мали служити і навчально-освітні інституції. Заснована митрополитом у лютому 1928 р. Львівська богословська академія мала бути
«підвалиною духового відродження нашого народу та приготування нашої св[ятої] Церкви до
сповнення великої грядучої місії у Христовому винограднику на українській землі та серед народів Східної Європи...» [цит. за: 8, с. 40]. У 1939 р. був створений Український інститут церковного з’єдинення, метою якого було «привести нез’єдинених братів до єдності з Вселенською
Католицькою Церквою» [9, с. 279].
На думку польської дослідниці М. Папєжинської-Турек, у міжвоєнний період ставлення
А. Шептицького до православ’я не було однозначним. З одного боку, в греко-католицькій пресі
не друкувалися негативі матеріали про Православну Церкву, містилися інформації про драматичне становище Церкви в СРСР. З іншого боку, не висловлювалася позиція УГКЦ щодо правового статусу Православної Церкви в Польщі, дискримінаційної політики уряду. Щодо неоунії, то
спочатку Шептицький критично ставився до неї, а потім почав доводити, що між Католицькою
Церквою східнослов’янського обряду і УГКЦ немає жодної різниці. На його погляд, це був один
східний обряд, а тому контроль над новою унійною акцією мав перейти до УГКЦ [15, s. 184, 188].
У серпні 1938 р. великий резонанс мав пастирський лист львівського митрополита у справі
переслідування Православної Церкви на Холмщині. Спочатку А. Шептицький підготував чернетку, яка сильно відрізнялася від того тексту, що був опублікований в газеті «Діло», а потім
конфіскований. Як зазначає Л. Гентош, текст чернетки більш обтічний і завуальований. Остаточний варіант послання владика Андрей серйозно переробив, згадавши ватикано-польську угоду [4, с. 371-372].
У цьому листі, зверненому до свого духовенства, А. Шептицький зазначав: «Православна
Церква покрита жалобою… Населення Холмщини зранене в найсвятіших й найблагородніших
почуваннях. А всі з’єдинені з Вселенською Церквою восточні боліють над ударом, завданим
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самому ділу з’єдинення» [9, с. 304]. Митрополит не звинувачував Ватикан чи польський уряд,
не бачив логічного пояснення злочинним діям, а тому почав висувати конспірологічні теорії про
таємних ворогів християнства. Антиправославну акцію А. Шептицький розглядав як пряму загрозу для своєї Церкви. Він вважав, що наступною жертвою репресивної національної політики
Польщі могла стати УГКЦ [9, с. 305; 4, c. 373].
Спроби порозуміння в роки війни. Після встановлення радянської влади в Галичині митрополит Андрей використав можливість доступу до східних областей радянської України, щоб відновити унійну діяльність на цих теренах. Застосовуючи повноваження, надані йому папою Пієм
X та підтверджені його наступниками Бенедиктом XV і Пієм XI, митрополит Шептицький створив 9 жовтня 1939 р. чотири екзархати, які охоплювали територію усього Радянського Союзу. Наступного дня владика Андрей написав листа до папи Пія XII, в якому просив підтвердити повноваження, надані папою Пієм X, і висвятити на єпископа о. Йосифа Сліпого як свого коад’ютора
з правом успадкування влади. Через два тижні Конгрегація для Східної Церкви призначила
Й. Сліпого коад’ютором і надала митрополитові нові надзвичайні повноваження [8, с. 41].
Початок німецько-радянської війни А. Шептицький прагнув використати для розширення
унійної діяльності на Схід України. Для цього потрібно було скерувати групу духовенства на
чолі з єпископом. «22 листопада 1941 р. папа затвердив екзархів і іменував Митрополита Андрея як делегата Апостольского Престолу. Однак папа не відважився задовольнити прохання
митрополита, щоб висвятити декілька єпископів з-поміж навернених православних», – писав
А. Жуковський [8, с. 42].
Обмеження впливу радянської влади і РПЦ, пожвавлення автокефального і визвольного рухів створювали, на думку А. Шептицького, умови для єднання греко-католиків і православних в
Україні. Релігійне примирення розглядалося ним як перший крок до національної консолідації.
«Ніколи від віків справа з’єдинення Церков не була такою життєвою квестією і такою пекучою
проблемою та конечністю нашого національного життя, як саме тепер», – звертався митрополит
до вірян [9, с. 333]. Щоправда плани Шептицького суперечили релігійній політиці німецької
окупаційної адміністрації, яка обмежила діяльність УГКЦ територією Галичини [2, с. 18].
Безпосередньо українській православній спільноті були адресовані два основних послання
владики Андрея: до православних архієреїв та віруючої інтелігенції. У пошуках шляхів релігійного і національного примирення митрополит оприлюднив 30 грудня 1941 р. «Лист до всіх
високопреосвященних і преосвященних православних архієреїв в Україні і на українських землях», в якому закликав розпочати консультації щодо відновлення церковної єдності. На думку
Е. Бистрицької, він був свідомий того, що ця справа вимагатиме значної кількості зустрічей,
з’їздів, дискусій, місійної роботи серед населення, а головне – доброї волі з обох сторін [1, с. 48].
Відповіді, які отримав А. Шептицький, дещо розчарували його. Владика Іларіон Огієнко писав про невдало вибраний час і місійну працю греко-католиків на Холмщині, яка затьмарює
міжцерковні відносини. Крім того, в попередніх листах він акцентував увагу на необхідності
дерусифікації Української Православної Церкви і делатинізації УГКЦ як важливих передумовах об’єднання. Архієпископ Краківський і Лемківський Палладій Видибіда-Руденко 1 березня
1942 р. зазначав: «З відома свого Кіріярха маю честь повідомити, що з боку Православної Церкви ми намагатимемось усунути всі перешкоди на шляху великої справи поєднання, що спиратиметься на повернення до стану перед офіційного у 16 в. розпаду Православної Української
Церкви» [9, с. 412].
Лідер Автономної Православної Церкви митрополит Олексій Громадський розглядав пропозицію Шептицького в есхатологічній перспективі: «Таким чином, теоретично я цілком допускаю
наше поєднання, бо ніщо не може перешкодити тому в думках, але практично це поєднання могло би здійснитися тільки тоді, коли не буде гріху і ушкодження людської природи» [9, с. 436].
Отже, запрошення до діалогу православні зрозуміли тільки як заклик до унії з Римом. «Відповіді випали такі негативні, що лише з доброю волею можна доглянути гадки, що все таки бодай
якесь порозуміння можливе», – писав А. Шептицький у наступному листі до православних ієрархів у березня 1942 р. Митрополит пояснив, що розуміє єдність як віддалену перспективу, якій
передуватиме довготривалий процес пізнання один одного і порозуміння на основі взаємоповаги. Він пропонував поміркувати про «злуку православних віросповідань з гр[еко]-католицьким,
при якому повставало б нове віросповідання зі злучених обох…» [9, с. 407]. Необхідно здолати
взаємне відчуження, яке криється за стереотипами «схизма і схизматик», «псевдоправослав-
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ний» або «віровідступлення від віри», «відпадення від церкви». Владика вважав, що об’єктивна і
мирна дискусія між різними українськими віросповіданнями є основою для національного примирення, а в нових політичних умовах – патріотичним обов’язком православного і греко-католицького духовенства. Щоб заохотити православних до діалогу Шептицький переконував: «А
що досвід навчив мене, що в мові, в якій йде про порозуміння поміж різними віросповіданнями,
схильні люди бачити бажання, аби довести усі ті віросповідання до одного, – то на самому вступі заявляю, що таке поєднання усіх укр[аїнських] віросповідань уважаю за неможливе і навіть тоді, коли говоритиму про таке поєднання, то воно і в моїй думці і в моїх словах, чи намірах
є лише теорією не до виконання» [9, с. 410].
Розчарований реакцією православних архієреїв, А. Шептицький вирішив заручитися підтримкою української інтелігенції. Він звернувся з подібними пропозиціями до низки провідних
українських світських діячів, щоб цей заклик довести до широкої громадськості. Зокрема, у
листі від 20 січня 1942 р. до «Високоповажного Добродія» С. Скрипника А. Шептицький запрошував його до співпраці у справі церковно-релігійного порозуміння між греко-католиками і
православними. Митрополит бачив таку співдію у формі створення патріархату в Києві на чолі
з православним архієреєм, «з’єднаним вселенською церквою, і наша ціла церковна провінція Галицька була б йому підчинена» [12, c. 134]. Цього листа, на думку Н. Стоколос, яка віднайшла і
опублікувала епістолярій, С. Скрипник тоді не отримав. Одначе німецький історик Ф. Гейер наводить слова С. Скрипника, який не міг не знати про ініціативи святоюрського владики: «Акція
була передчасна і залишиться безрезультатною; постріл у повітря. Шептицький втратив багато
зі свого авторитету. Він не знав України і вважав, що тут після більшовицького знищення залишилось вільне поле. Але так не було» [14, s. 179]. Православні не вірили у щирість митрополита і трактували його зусилля як замасковану спробу використання розходжень у послабленій
радянською владою Церкві.
Найбільший резонанс серед громадськості викликав лист-звернення «До Української віруючої православної інтелігенції», датований 3 березня 1942 р. і через місяць опублікований у щоденній газеті «Краківські вісті». Святоюрський старець через поважний вік і хронічну хворобу
відмовився від претензій на лідерство в майбутній об’єднаній Церкві. «Київський митрополит,
– відзначав владика, – мусить бути вибраний із православних чи автокефальних архієреїв чи
священиків. Коли б він був з’єдинений із Вселенською Церквою, ми всі, греко-католики, підлягали б йому і я перший радо піддався б його верховній владі...» [9, с. 413]. Правдоподібно, найкращим кандидатом на цю посаду Шептицький вважав архієпископа Іларіона Огієнка, з яким
він був давно знайомий і підтримував регулярне листування.
Митрополит переконував, що «поєднання із Вселенською Церквою не спричинює ніякої потреби відрікатися якого-небудь звичаю, передання чи обряду Православної Української Церкви» [9, с. 413]. У листі повідомлялося, що Римський Престол дозволив греко-католикам повернутися до літургійних традицій Київської Церкви XVI–XVII ст. При збереженні обрядових та
національних особливостей для православних відкривався шлях налагодження зв’язків із західним християнським світом.
Варто зазначити, що реакція громадських кіл на це послання була переважно негативною,
оскільки запрошення до діалогу більшість політичних діячів зрозуміли, як небезпеку нової унії
[9, с. 415-418]. Митрополит був неприємно вражений таким трактуванням його ініціативи. У
листі-відповіді до православної інтелігенції він виправдовувався, що мав на меті подолання взаємного відчуження, що склалося між православними і греко-католиками в силу політичних реалій впродовж століть. «У свойому письмі “До української віруючої православної інтелігенції”
нічого більше не хотів я, як тільки такого зближення і взаємного пізнання. Бо його уважаю
необхідним до осягнення національної єдності» [9, с. 422]. Разом із тим, А. Шептицький чіткіше сформулював попередню вимогу, щоб майбутній «київський патріархат прийняв вселенську
віру, себто православ’я перших Вселенських Соборів доповнив рішеннями Вселенських Соборів від Х ст. до найновіших часів» [9, с. 420].
Така постановка питання спонукала єпископів Православної Церкви в Генерал-Губернаторстві відповісти: «З радістю приймаємо до своєї Православної Церкви всіх наших братів греко-католиків» [10, с. 22; 7, с. 141]. Тим самим владики давали зрозуміти, що не підтримують
екуменічні ініціативи А. Шептицького. Представники православної конфесійної історіографії,
зокрема о. Тимофій Міненко, давали таку оцінку подіям: «Брак щирості і відвертості з боку
українців католиків ясно виявлені у двох зверненнях митрополита Андрія Шептицького…, оби-
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два заклики до православних в час Другої світової війни були одним з його унійних маневрів»
[10, с. 17, 31]. Греко-католик Микола Чубатий вважав, що наприкінці життя у А. Шептицького
переважав настрій розчарування і містицизму. Митрополит був переконаний, що ще не прийшов час релігійного поєднання, за яке потрібно було ревно молитися і навіть проливати мученицьку кров [13, с. 136].
16 квітня 1944 р. Львівський митрополит написав листа архієпископу Палладію, у якому
висловлював побажання, «щоб ми усі з обох сторін сповняючи наші святі обов’язки служби Всевишньому Богові, з’єдналися в одно віросповідання, яке ми назвали б “вселенським
православ’ям”, заховуючи в цій назві це значіння слова – “православ’я”, яке Ви йому даєте,
бодай урядово і догматично, а слову “вселенське” – це значіння, яке ми йому даємо». Владика
Палладій погоджувався, що «для добра наших вірних треба б нам належати до одного віросповідання». Він трактував усіх греко-католиків за православних (бо перед Богом вони є православні), а тому рекомендував своєму духовенству не відмовляти в сповіді та причасті тим вірянам,
які цього попросять [14].
Обставини воєнного часу, роз’єднаність українського православ’я, зайнятого внутрішніми
проблемами, егоїзм окремих релігійних і громадських діячів, підкреслює Е. Бистрицька, не дозволили досягнути вагомих практичних результатів у справі церковної єдності [1, с. 54-55]. Для
сучасників цей задум був надто абстрактним, утопічним і нереальним. Православна інтелігенція
вважала, що легше меншості (греко-католицькій) перейти на православ’я, ніж православним на
унію. У Ватикані особисту ініціативу А. Шептицького «зустрічали радше із зацікавленням, аніж
із підтримкою» [2, с. 22]. Діалог між ієрархами був ускладнений поділом українських земель
між різними окупаційними зонами, де був установлений жорстокий нацистський режим. У Берліні трактували екуменічну діяльність митрополита Шептицького як націоналістичну. Німецька
адміністрація заборонили висвітлювати в пресі події, пов’язані з об’єднанням греко-католицької і православної Церков.
Підсумовуючи аналіз екуменічних зусиль А. Шептицького, варто зазначити, що на початку
він мріяв про приєднання до Римського Престолу всього Сходу, від Збруча до Камчатки. Спроба
залучити Росію до унійних планів не сприяла зближенню обох українських Церков, тому під час
Другої світової війни митрополит вирішив обмежитися Україною. Досягнення церковної єдності А. Шептицький тісно пов’язував з актуальною на той час загальнонаціональною і політичною
єдністю. Унійні проекти передбачалося реалізувати шляхом створення в Києві українського
патріархату, який визнавав би примат Папи Римського, але був би цілком самостійний, зберігаючи літургійні традиції Церков візантійського обряду. А. Шептицький був першопрохідцем
із широким баченням, здатним подолати вузькі часові та географічні межі, бачити дійсність у
перспективі історичних процесів.
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Андрей Смирнов
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦКИЙ И ПРАВОСЛАВИЕ: ОТ ЭКУМЕНИЗМА К
НАЦИОНАЛЬНОМУ ЕДИНСТВУ
В статье анализируется отношение митрополита Андрея Шептицкого к Православной Церкви. Унийные проекты предполагалось реализовать путем создания в Киеве украинского патриархата, который признавал бы примат Папы Римского, но был бы вполне
самостоятельным, сохраняя литургические традиции Церквей византийского обряда.
Ключевые слова: Андрей Шептицкий, экуменизм, Православная Церковь, Греко-Католическая Церковь.
Andrii Smyrnov
METROPOLITAN ANDREI SHEPTYTSKY AND ORTHODOXY: FROM ECUMENISM
TO NATIONAL UNITY
The article deals with the ecumenical activity of the Metropolitan Andrei Sheptytsky, whose life
was spent seeking unity between the Catholics and the Orthodox. It is known that during his manyyear service as a pastor, the hierarch met personally and actively corresponded with many of the
Orthodox clergy and secular people of different jurisdictions. Metropolitan Sheptytsky’s prestige
was enhanced in 1938 when he condemned the Polish government’s persecution of Orthodox believers and destruction of Orthodox churches in the Kholm region and Volhynia. Special attention
is given to the personal initiatives of Metropolitan as to the establishment of communication and
opinion exchange with representatives of the Orthodox hierarchy and intellectuals during the Second Word War. Andrei Sheptytsky becomes an annunciator of modern ecumenism.
Key words: Andrei Sheptytsky, ecumenism, Orthodox Church, Greek Catholic Church.
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УДК 929:94(477) «1914/1935Шумук»

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДАНИЛА ШУМУКА:
ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ РОКИ (1914–1934)
У статті аналізуються обставини і чинники становлення Д.Шумука як особистості у
дитячі та юнацькі роки. Розкрито значення родинного оточення і виховання, освіти, суспільно-політичного середовища у формуванні характеру та світогляду діяча. Основну увагу акцентовано на його громадсько-політичній роботі. На основі архівних джерел показано
участь Д.Шумука в діяльності ліворадикальних політичних партій на теренах Волині в
першій половині 30-х рр. ХХ ст.
Ключові слова: Данило Шумук, Любомльський повіт, «Сельроб», КПЗУ, партія, комуністична діяльність.

У сучасних історичних дослідженнях важливе місце посідає просопографічна та біографічна
проблематики, що включають вивчення діяльності відомих діячів, розкриття їх основних рис
характеру тощо. Для цього необхідним є аналіз початкового періоду життєвого шляху особистості, коли під впливом певних умов відбувається її становлення.
У незначній за обсягом історіографії, присвяченій відомому українському політв’язню та
дисиденту Д. Шумуку, відсутні спеціальні дослідження з даного питання. У стислих розвідках
біографічно-довідкового характеру, що з’явилися за життя діяча у передмовах до його книгспогадів, подано уривчасті відомості про походження, місця народження і навчання автора [23;
24; 25; 26]. Після проголошення незалежності України розпочався процес поступового повернення імені Д. Шумука із забуття. Так, на його постать звертали увагу О.Зінкевич [10], В. Овсієнко та І. Рапп [12]. Останнім часом з’явилися дослідження В.Алтухова [1], Я.Антонюка [2],
С.Лиса [11], О.Остапюка [14], Ю.Черченка [17], присвячені різним аспектам діяльності та творчому доробку Д.Шумука.
Разом з тим, питання формування Д. Шумука як особистості і громадсько-політичного діяча
досі залишається недостатньо висвітленим. З огляду на це, автор має на меті з’ясувати обставини і чинники формування особистості Д.Шумука в період дитинства та юності, коли відбувалось закладення основних рис його характеру і світогляду.
Народився Данило Лаврентійович Шумук 30 грудня 1914 року в с. Боремщина, тоді Володимир-Волинського повіту Волинської губернії [18, арк.1]. Пізніше був охрещений в церкві
Св. Іоанна Богослова сусіднього села Підгородно [22, с.4].
Його батьки – Лаврентій (1864 р. н.) та Агрипина (1871 р. н., дівоче прізвище – Шостак)
Шумуки походили із селянських родин, і були малоосвіченими людьми [4, арк.6]. За словами Д.
Шумука, «батько знав тільки, що він православний і що він тутешній» [18, арк.1].
Поруч з цим подружжя Шумуків, проживаючи в сільській місцевості, тяжко працювали на
землі. «Мій батько мав 4 десятини землі, але коштом своєї дуже тяжкої праці прикупив ще 4
десятини і отже став середнім господарем у нашому, назагал бідному, селі. Батько був працелюбний чоловік, він душею любив землю і любив працювати на ній до поту чола. Дуже сильно
любив батько коней, сад, а найбільше бджіл. У бджіл він був просто закоханий. Але щодо своєї
дружини й дітей, а зокрема щодо мене, то він був не те що суворим, а понад усяку міру жорстоким. Мама була слабою, немічною, але доброю, душевною жінкою, вона любила своїх дітей і
думала тільки про них», – писав Д. Шумук у своїх спогадах [30, с.45-46]. Всього ж у сім’ї Шумуків було дев’ятеро дітей, проте в живих залишилося лише четверо – Федора (1889 р. н.), Антін
(1891 р. н.), Анна (1906 р. н.) та Данило [25, с.11].
Очевидно, що з огляду на поважний вік батьків, сімейні негаразди, важку працю, малий Данило не отримував належної уваги та турботи. Про цей період свого життя він згадував: «У ранньому дитинстві дорослі були для мене майже богами. Але з бігом часу, придивившись до їхньої
жадібності, метушні, я зняв із цієї висоти їх самих, а пізніше взяв під сумнів і всі їхні повчаннянаставляння. Реальне життя дорослих дедалі більше ставало мені нецікавим, безбарвним, а то
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й огидним… У п’ять-шість років я відчув себе в родині зайвим. Це страшне відчуття зростало і
вогнем пекло біля серця» [24, с. 46].
На довгий час закарбувалось у пам’яті тоді ще 6-річного Данила перше встановлення більшовицької влади в їх селі. Так, у ході радянсько-польської війни, у серпні-вересні 1920 року,
більшість населених пунктів Любомльщини були зайняті військами Червоної армії, на місцях
активно почали формуватись нові органи влади. Тоді ж у будинку Шумуків на деякий час оселились четверо більшовиків. Про цей період свого життя майбутній громадсько-політичний діяч
писав: «Тільки вони (більшовики – авт.) по-людському розмовляли зі мною, бавилися, жартували, частували цукерками. За всякі мої пустощі вони лякали мене поляками, німцями, австріяками і «гайдамаками», тому в мене про цих останніх витворилось дуже страшне уявлення і воно
надовго в мені поселилося. Якби більшовики приймали в свою партію шестилітніх дітей, то я
одразу вступив би» [1, с. 43-44].
У першій половині 1920-х рр. Д. Шумук розпочав навчання в повшехній школі с. Підгородно
Любомльського повіту [4, арк.6]. Протягом усього п’ятирічного курсу він демонстрував особливе зацікавлення до окремих гуманітарних і природничих наук, а також багато читав. Оцінки
«дуже добре» отримував з географії, історії та природознавства, «добре» з хімії, фізики, математики, читання [25, с. 12].
Великий вплив у той час на малого хлопця мав брат Антін. Під час Першої світової війни він
працював на залізниці в Москві, тоді ж захопився комуністичними ідеями [15, с.8]. Повернувшись у рідне с. Боремщина, одразу ж включився у громадсько-політичне та культурно-освітнє
життя округи: виписував газети, журнали і книги, організував у власному будинку громадську
читальню [18, арк.1].
А. Шумук був організатором місцевого осередку ліворадикальної партії «Сельроб» (Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання – авт.) та протягом двох років його очолював. Однак, згодом, після частих переслідувань зі сторони повітової поліції та внутрішнього
розколу партії, припинив свою політичну діяльність [21, с. 2].
Кожного вечора юний Данило був свідком «громадських читань» старших односельчан у
своїй хаті, слухав їх оповідання про далекі краї, участь у війнах тощо [3, с. 12-13]. «З усього
прочитаного в нашому домі вголос мене найбільш захопила біографія англійського утопіста-соціяліста Роберта Овена. – писав у своїх спогадах Д.Шумук. – А першим історичним романом,
який найсильніше на мене вплинув, був твір Андріяна Кащенка “Зруйноване гніздо”. Я щиро
переймався незвичайною долею героїв Кащенка і мені дуже-дуже хотілося бути подібним до
них» [24, с.51]. Водночас він боляче сприймав відхід брата від політичної діяльності і вирішив
самому її продовжувати [16, с.8].
У 1930 р. Д. Шумук налагодив контакти із кандидатом у депутати до польського Сенату від
партії «Сельроб» Миколою Хімчином [4, арк.6]. Так, на адресу молодого активіста останній організував виписку «сельробівських» газет та журналу «Вікна» з м. Львів. Згодом Д.Шумук уже
сам висилав гроші та писав листи на адреси вказаних редакцій із проханням «…надсилати мені
та моїм найближчим товаришам свою періодику» [25, с. 17].
Розповсюджуючи ліворадикальну пресу, Д. Шумук звернув на себе увагу керівників Ковельського окружного комітету «Сельробу». Весною 1931 року з ним особисто зустрічався голова
комітету Петро Оксенюк і дав доручення організувати повітовий комітет партії на Любомльщині [4, арк. 6]. «Це мене так окрилило і надало мені такої наснаги, що я всі святкові й вихідні дні
використовував на мандри по селах Любомльського повіту, – згадував Д.Шумук. – Читачі лівої
прокомуністичної преси в кожному селі були мені знайомі, отже, до них я передусім і звернувся
в справі організації повітового комітету Сельробу…» [24, с. 53].
Незабаром у с. Нудиже Любомльського повіту були скликані перші повітові збори активістів
«Сельробу», на яких обговорено політичне становище краю, обрано керівництво комітету, накреслено план його діяльності [13, с. 8-9]. Згідно прийнятих рішень, головою комітету обрали
П. Склянчука, секретарем – І. Криласа, а Д.Шумука було призначено керівником відділу пропаганди [2, с. 723]. До складу комітету увійшли також Ф.Романюк та А. Сацюк. Практично за два
місяці діяльності комітету в більшості сіл повіту були організовані місцеві осередки партії, продовжувалося розповсюдження партійних видань «Сельроб», «Сила», «Наша земля» [4, арк.7].
Разом з тим, активна напівлегальна діяльність членів «Сельробу» постійно перебувала в полі
зору місцевих органів влади [21, с. 2]. Польська поліція неодноразово розганяли організаційні
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збори партії та застосовувала штрафні санкції до її членів, а також і тих, хто виписував ліворадикальну пресу [25, с. 18].
Восени 1931 р. у Д. Шумука після довгої хвороби помер батько. «Після батькової смерти моє
становище в родині ще погіршало», – зазначив він пізніше [24, с. 55]. Очевидно, що до громадсько-політичної роботи ще більше додавалось виконання господарських справ, оскільки його
брати і сестри на той час мали власні сім’ї, а матір часто хворіла. Проте свою діяльність припиняти він не збирався.
Уже в червні 1932 року в с. Хворостів Любомльського повіту відбулася зустріч юного активіста із членами Комуністичної партії Західної України (КПЗУ – авт.) Степаном Заголюком
та Тимошем Кавецьким [19, арк.2]. У ході розмови останні запропонували Д.Шумуку передати
справи по лінії «Сельробу» іншим членам, а самому організувати на Любомльщині підпільні комітети комсомолу і партії [18, арк.1]. Сам він так згадував про ті події: «Я був безмежно радий з
того, що мені довіряють і доручають таку серйозну і відповідальну роботу, одначе я сказав, що
мені треба насамперед самому добре вивчити програму та статут комуністичної партії і вступити в її ряди, а тоді вже організовувати районні комітети… Мені здавалося, що нарешті я знайшов
суть, справжній зміст життя, і я почував себе безмежно щасливим» [25, с. 22].
20 червня 1932 року в ур. «Смолин» між селами Скиби і Машів Любомльського повіту відбулася перша районна комсомольська конференція, в якій взяли участь місцеві активісти С.
Заголюк, І. Крилас, Д. Шумук, Ф. Романюк, П. Юхимук, А. Сацюк [5, арк. 32]. Під час зборів усіх присутніх прийняли у комсомол, створили підпільний районний комітет і розповсюдили інструкції щодо розгортання діяльності в населених пунктах Любомльщини [14, с. 358].
Д.Шумука було вибрано на посаду секретаря комітету і тоді ж присвоєно підпільне псевдо «Ліщина» [5, арк. 32].
Уже 27 липня 1932 року поблизу с. Боремщина Д.Шумук зініціював партійну конференцію,
на якій видав присутнім активістам директиви організувати підрахунок кількості членів організації «Союз стрілецький» та осадників у повіті, для подальшої боротьби з ними [5, арк. 32].
Наступного місяця були скликані підпільні комсомольські збори біля с. Почапи Любомльського
повіту, на яких новопризначений секретар розповів про діяльність комітету в окрузі. Тоді ж
Д. Шумук отримав інструкції щодо створення комсомольського осередку в своєму селі, що і
було зроблено згодом [5, арк. 34].
3 вересня 1932 року Д.Шумук отримав завдання від члена КПЗУ С.Заголюка влаштувати в
селах повіту антиподаткові та антишкільні акції [5, арк. 32].
Активна діяльність, якій, за словами Д.Шумука, він «віддавав весь свій вільний час, усі сили
і хист», не залишалася непоміченою зі сторони польської поліції. Вбачаючи неефективність методу тиску на родичів юнака, вона вдавалася до більш радикальних дій [24, с. 59-60]. Так, уперше за свою політичну діяльність Д.Шумук був арештований на дві доби постерунком поліції
с. Городно. Згодом, у вересні 1932 року, за підозрою у зв’язках з КПЗУ, його разом з іншими
однопартійцями, заарештувала повітова поліція [5, арк. 32]. Практично в той же час польська
влада заборонила діяльність партії «Сельроб» та закрила всі її видання на теренах своєї держави. Під час проведення домашнього обшуку, жодних речей, що вказували б на приналежність
Д.Шумука до прокомуністичних організацій, виявлено не було [4, арк. 8]. Натомість, під час
допиту затриманий зізнався слідчому П. Молюсу, що з весни 1931 до вересня 1932 року входив
до «Сельробу», розповсюджував підпільну пресу, назвавши при цьому імена окремих однопартійців (які на той час вже були арештовані – авт.) [4, арк. 7].
Згідно постанови суду м. Любомль від 28 вересня 1932 р., Д. Шумука було ув’язнено терміном на один місяць [5, арк.62]. Однак, уже 15 жовтня, любомльський магістрат повідомив повітового прокурора про його дострокове звільнення в зв’язку з відсутністю конкретних доказів
[5, арк. 42].
Повернувшись додому, Д.Шумук на деякий час відходить від підпільної діяльності. Тоді ж,
старший брат Антін, згідно із заповітом батька, відділив Данила у хаті окремо. «Мама залишилась зі мною, – згадував він. – Становище ускладнилося. Ми опинилися в дуже скрутному
становищі. В цих тяжких обставинах мама почала наполягати, щоб я одружився…» [25, с. 24].
На початку листопада 1932 р. Д.Шумука вчергове арештовують на дві доби в місцевий постерунок. Однак, він не полишає своєї діяльності. Уже в грудні 1932 р., під час зустрічі з однопартійцем Г. Власюком, сплатив членський внесок, а також взяв участь у районній партійній
конференції в с. Скиби Любомльського повіту [5, арк. 34].
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Протягом січня-березня 1933 р. Д.Шумук ще більше включається в підпільну роботу [8,
арк.36]. На проведених зборах у селах Хворостів і Скиби він отримав завдання проводити в
населених пунктах округи антиподаткові та антишарваркові (шарварок – громадський ремонт
шляхів сполучення – авт.) акції [5, арк. 32].
Наступного місяця Д.Шумук доклав значних зусиль до підготовки проведення травневих
свят: займався виготовленням агітаційних плакатів, проводив роз’яснювальну роботу по навколишніх селах [5, арк.34], за що у черговий раз був заарештований. Після звільнення брав участь
у партійних зборах і конференціях, сприяв організаційному зміцненню місцевих осередків партій МОДР (Міжнародна організація допомоги революціонерам – авт.) та УСО (Українське селянське об’єднання – авт.), проводив по селах антиподаткові та антипродовольчі мітинги [5,
арк. 33].
З ініціативи Д.Шумука, 2 серпня 1933 року поблизу с. Почапи Любомльського повіту було
скликане чергове підпільне зібрання, на якому проголошено утворення підпільного Районного
комітету Комуністичного союзу молоді Західної України (РК КСМЗУ – авт.) [2, с. 723]. Згідно
рішення зборів, новоутворений комітет поширював свою діяльність на села Боремщина, Бик,
Кіззя, Почапи, Головно. Тоді ж Д.Шумука обрано секретарем Почапського РК КСМЗУ і з метою
конспірації надано псевдо «Пєтрушин» [5, арк.34].
В той же час родина Д. Шумука, з огляду на складні домашні справи, наполягала на якнайшвидшому його одруженні. «Все літо 1933 р. мама з родичами невідступно наполягала, щоб я
одружився, – згадував він. – Мені було дуже, дуже важко. Мама ще більше занедужала, вона не
мала сили навіть зварити їсти, не те, що пекти хліб чи прати білизну. Заявити мамі й рідним, що
я вже одружився з такими ідеями, які неодмінно заведуть мене в тюрму, я не мав права. Підсвідомо я відчував, що питання одруження для мене фатальне, але вистояти перед натиском
рідних, особливо перед сльозами знесиленої мами, я не міг» [24, с. 68-69].
Восени цього ж року Д. Шумук познайомився із дівчиною з сусіднього с. Скиби – Марією
Маслянкою. Згідно записів в актових книгах ЗАГСу м. Любомль 9 жовтня 1933 року молода
пара взяла шлюб [2, с. 723].
Одружившись, молодий Данило не полишив своєї підпільної діяльності. У листопаді-грудні
він читав пропагандистські лекції в містечку Маційов Ковельського повіту, розповсюджував
комуністичні відозви, листівки, прокламації, проводив ряд партійних зборів. Після арешту свого
соратника Тимоша Кавецького від 22 листопада 1933 року деякий час очолював Почапський та
Сьомацький осередки комсомолу КПЗУ [5, арк. 35].
На рубежі 1933–1934 років польська дефензива (Служба безпеки – авт.) здійснила низку
арештів у Любомльському повіті за фактом ведення комуністичної діяльності на його теренах.
Зауважимо, що тогочасні арешти були зумовлені вбивством місцевого члена КПЗУ І. Криласа,
якого однопартійці запідозрили у співпраці з польською адміністрацією [5, арк. 32].
Д.Шумука, як уже знаного члена комуністичного підпілля, арештували одного із перших [25,
с. 31-32]. Про це у своїй автобіографії він написав так: «На Водохреща, вночі з 19 на 20 січня
польська поліція заарештувала мене п’ятий раз. Обшук робили дуже довго, але нічого не знайшли. Цього разу мені ще в хаті наклали наручники…» [18, арк. 1].
Арешти односельчан викликали хвилю протестів у місцевого населення [7, арк. 9]. «Коли вели
Д.Шумука і Я.Шица по дорозі в с. Боремщина люди підняли бунт, кричали революційні гасла,
обзивали поліцейських..», – свідчив пізніше поліцай Алозій Метельський [7, арк. 6]. Згідно з інформацією поліцейського Владислава Куцяка, повітового слідчого Петра Молюса та сільського
солтиса Миколи Дубія, наданої в досудовому слідстві, «в протесті брали участь 40-50 місцевих
жителів, які обзивали супроводжуючих, кидали в них каміння, штахети, цеглу…» [7, арк. 195].
Заарештованого Д.Шумука було доставлено в повітовий відділ поліції у м.Любомль. Відмовившись співпрацювати із слідчим Ю.Ангельським, він був підданий катуванням[16, с.8]. Згодом, ознайомившись із протоколом допитів своїх друзів по підпіллю – Ф.Романюка та А.Сацюка
– ув’язнений зізнався в своїх переконаннях, організації селянських страйків, розповсюдженні
комуністичної літератури тощо [14, с. 358].
Після декількох днів ув’язнення в повітовій тюрмі та проведення слідчих дій Д. Шумука
перевели до Ковельської в’язниці [9, арк. 11]. Тут він продовжував знаходитись до винесення
вироку Луцьким окружним судом [13, с. 8-9].
Перебування цього діяча в ув’язненнях є наступним етапом у формуванні його як особистості. Постійне спілкування із засудженими однопартійцями, дискусії з адвокатами, активне занят-
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тя самоосвітою, окремі зовнішні чинники (зокрема, ліквідація КПЗУ – авт.) зумовили зміни в
світогляді Д.Шумука, сприяли перегляду його попередніх політичних уподобань.
Таким чином, становлення особистості Данила Шумука в дитячі та юнацькі роки були зумовлені родинним оточенням і вихованням, а також суспільно-політичними та культурними
процесами, що відбувалися на Волині у 20-30-х рр. ХХ ст. Особливу роль у його житті в цей
період відіграло зацікавлення діяльністю політичних партій лівого напрямку, а згодом і участь
у підпільному комуністичному русі на теренах Волині.
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Юрий Финиковский
СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ДАНИИЛА ШУМУКА: ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ
ГОДЫ (1914-1934)
В статье анализируются обстоятельства и факторы становления Д.Шумука как
личности в детские и юношеские годы. Раскрыто значение семейного окружения и воспитания, образования, общественно-политической среды на формирование характера и
мировоззрения деятеля. Основное внимание акцентировано на общественно-политической
работе Д.Шумука. На основе архивных источников показано участие Д.Шумука в деятельности левых радикальных политических партий на территории Волыни в 30-х гг. ХХ в.
Ключевые слова: Даниил Шумук, Любомльский уезд, «Сельроб», КПЗУ, партия, коммунистическая деятельность.
Yurii Finikovskyi
THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF DANIEL SHUMUK: CHILDHOOD
AND YOUTH (1914-1934)
This article analyses the circumstances and factors of well-known Ukrainian dissident and
political prisoner D. Shumuka personality in childhood and adolescence. Reveals the importance
of the family environment and upbringing, education, social and political environment on the
formation of character and outlook figure. The main attention is paid to social and political work
D.Shumuka. Based on archival sources show D.Shumuka participate in the activities of political
parties left the territory of Volyn in the 30’s. XX century.
Key words: Daniel Shumuk, Lyubomlsky County, «Selrob», CPWU, Party, Communist activities.
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ПОДІЛЛЯ НАПЕРЕДОДНІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НЕПУ
У статті проаналізовано особливості утвердження радянської влади на Поділлі, причини невдачі більшовиків на виборах до сільських і волосних рад у січні 1921 р. та їхнього
успіху на виборах до повітових рад, повстання в Ямпільському і Могилівському повітах, методи його придушення. Розглянуто стан сільського господарства, промисловості, ремесел
і торгівлі в краї. З’ясовано ставлення більшовиків до освіти та культури.
Ключові слова: більшовики, комнезами, вибори, повстання, криза.

Вкотре анонсоване проведення в Україні децентралізації, на нашу думку, потребує глибокого
вивчення регіональної історії, особливо на переломних її етапах. Вповні це стосується заявленої
теми. Різні аспекти даної проблеми досліджували Л. Громова та А. Пономаренко [2], О. Стадник [2], В. Нестеренко [19], К. Завальнюк [12], О. Завальнюк [13] та інші. Проте узагальнюючих
робіт ще немає.
Метою статті є, спираючись на досягнення історіографії, комплексно дослідити стан Поділля
напередодні запровадження непу. Подільська губернія на кінець 1920 р. нараховувала 12 повітів та 143 волості, які об’єднували 20 міст, 106 містечок, 2184 села і 91 станційний пункт [36,
арк. 32; 5, арк. 7 зв.-8]. За переписом 1920 р. тут проживало 2763433 особи, з яких сільського
населення – 2381963 особи, або 86,2 %, а густота населення була найбільшою в Україні – 90 осіб
на квадратну версту [4, с. 3]. Не випадково губернські органи влади розглядали регіон як аграрно перенаселений і вважали за необхідне переселити до менш заселених районів республіки 200
тисяч подолян [9, арк. 2-3].
Захоплення краю більшовицькими військами в червні-листопаді 1920 р. супроводжувалося
формуванням військовим командуванням ревкомів [2, с. 252]. Загальне керівництво здійснювали місцеві комітети КП(б)У – партії, що проголосила себе керівною силою диктатури пролетаріату. Проте уповні виконувати цю роль їм було вкрай важко через малу чисельність губернської
партійної організації. Так, якщо в березні 1920 р. на Поділлі нараховувалося 81 член і кандидат
у члени компартії [15, с. 428], то в червні, після відступу військ Польщі та УНР – лише 18 [30,
с. 224]. Для зміцнення губернської організації ЦК КП(б)У з березня по вересень 1920 р. відрядив
на Поділля 76 відповідальних працівників. Вжиті заходи та, що важливіше, перетворення партії
на єдину керівну силу сприяли зростанню чисельності організації. В січні 1921 р. вже нараховувалося 677 членів і 525 кандидатів у члени КП(б)У [37, с. 23-24].
Брак членів партії не дозволяв більшовикам належним чином налагодити організаторську
та пропагандистську роботу, впливати на діяльність ревкомів, контролювати всі сторони життя
регіону. За прикладом губерній, де радянська влада встановилася раніше, для допомоги парторганам створювалися комітети незаможних селян (комнезами, КНС). Фактично це були органи
розпалювання класової боротьби сільської бідноти проти заможних верств на селі. До грудня
1920 р. на Поділлі було створено 327 комнезамів [33, с. 59].
Те, що на грудень 1920 р. далеко не в усіх селах і волостях були осередки КП(б)У і КНС робило діяльність ревкомів практично безконтрольною. Вихід із ситуації, яка склалася, вбачався
у проведенні виборів до рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів усіх рівнів.
Вони мали легітимізувати владу більшовиків і допомогти «створити психологію радпрацівників, пов’язаних залежністю і відповідальністю не лише перед центром, але й перед місцями» [34,
арк. 3-5]. У разі отримання небажаних результатів залишалася можливість відновлення звичних
командно-адміністративних методів управління.
Відповідальність за організацію та проведення виборів, які призначалися на січень-лютий
1921 р., покладалася на ревкоми та партійні комітети. Для «партійного керівництва виборами»
губком відрядив у повіти своїх уповноважених [18, с. 78]. Для забезпечення контролю за ходом
виборів на кожних виборчих зборах обов’язково були присутні на менше двох представників
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парторганізації. Оскільки членів КП(б)У не вистачало для одночасного охоплення всіх зборів, вибори призначалися в кілька турів. З 13 до 22 січня 1921 р. обирали депутатів сільських і волосних
рад, з 26 січня по 9 лютого пройшли повітові з’їзди, на яких обиралися депутати повітових рад.
Вибори супроводжувалися шаленою пропагандистською кампанією в пресі із закликами обирати
до рад комуністів і червоноармійців, «гнати в шию куркулів і їхніх прихвоснів» [17, 41, 42].
Проте результати проведених у січні 1921 р. виборів до сільських і волосних рад не задовольнили партійні органи. Тому в лютому на допомогу місцевим більшовикам прибув інструкторсько-агітаційний поїзд ім. В. Леніна на чолі з головою ВУЦВК Г. Петровським. В ньому
була навіть пересувна друкарня. За підтримки такого «десанту» вдалося обрати депутатами та
членами повітвиконкомів партійців, які й зайняли керівні посади. Крім того, в повітових радах
створювалися фракції КП(б)У, покликані забезпечити компартійне керівництво ними [18, с. 76;
19]. Однак загалом підсумки виборів по губернії не задовольнили владу. Про це свідчить непроведення Подільського губернського з’їзду рад, скликання якого планувалося на 30 березня
1921 р., а також пошук винних, здійснений подільськими чекістами. Їхній начальник В. Нікольський доповідав 16 березня 1921 р. в ЦК КП(б)У, що губернія переживає кризу в партійних та
радянських силах, у повітах не відчувається як партійної, так і радянської роботи, а губком складається виключно з «УКП та інтелігентів з дрібною міщанською психологією» та намагається
розкласти партію на «кацапландію» та «хохландію» [38, арк. 3-4; 21, с. 56].
Мала чисельність губернської парторганізації та недовіра більшовиків до місцевих кадрів,
яких вони підозрювали в лояльному ставленні до УНР, породжувала для них ще одну проблему –
нестачу партійних відповідальних працівників, внаслідок чого в більшості відділів повітвиконкомів керували безпартійні. На думку чекістів, такі посадовці «дивляться на свої обов’язки з точки
зору старих чиновників». Також не вистачало технічних працівників і канцелярського приладдя.
Крім того, як доповідав у ЦК КП(б)У відділ управління Подгубкому, «велике зло» для кадрової
роботи йшло від «ударних і мілітаризованих установ», до яких «всі прагнуть, щоб отримати кращий пайок». Особливо в цьому плані виділялися «продоргани та ЧК» [39, арк. 50, 80].
Встановлення радянської влади супроводжувалося поширенням на Поділля політики “воєнного комунізму” та її провідного елементу – продрозкладки. Як свідчать численні скарги селян,
її збір проходив із застосуванням насилля – проводилися безпідставні арешти та обшуки, без
будь-яких розписок чи копій протоколу; всі установи, кожна окремо, мобілізовували селян на
гужповинність, облік не вівся, плата не здійснювалася [39, арк, 126]. За таких умов будь-який
конфлікт міг призвести до збройного протистояння. Так, коли в одного з мешканців с. Бабчинці
Ямпільського повіту «вилучили самогонку та куб для неї», то це призвело до початку 3 лютого
1921 р. селянського повстання [21, с. 57]. Воно швидко охопило Ямпільський і Могилівський
повіти, а загальна кількість повстанців досягала 15-17 тис. осіб. Для придушення повстання
було організовано каральну експедицію із залученням чотирьох полків, бригади Червоної армії
та загону міліціонерів. Після дводенних боїв 10 лютого повстання придушили. В захоплених
селах карателі проводили «умиротворення» населення [12, с. 63-65; 37, арк. 102]. Особливо активно діяли надзвичайні трійки при каральних загонах, яким «Коротка інструкція по боротьбі з
бандитизмом», затверджена РНК УСРР і ЦК КП(б)У 8 грудня 1920 р. надавала право протягом
24 годин знищувати на місці «злісних ворогів радянської влади» [24, с. 247]. Загалом, карателі
арештували до 500 чоловік і спалили с. Оленівку Могилівського повіту. На селян накладали
контрибуцію грошима, а також вилучали хліб, велику рогату худобу, овець і свиней. Не гребували карателі й мародерством [12, с. 65-66]. Фактично червоноармійці та чекісти поводили себе
як окупанти у ворожій країні.
Після придушення повстання влада торжествувала. Більшовики сподівалися, що ця перемога
змусить перейти на бік радянської влади більшість селянства. Однак ці надії не справдилися.
Причиною стало посилене викачування продрозкладки та рішення V Всеукраїнського з’їзду рад
у березні 1921 р. про закріплення землі в селянському користуванні всього на 9 років – тоді як
вони сподівались отримати її у власність [25]. Адже на Поділлі в середньому на одне селянське господарство припадало 3,03 дес. землі проти 3,64 дес. на Київщині та 5,19 – на Волині.
Причому 69,3 % господарств мали в своєму користуванні менше однієї десятини землі. Це був
найгірший показник на Правобережжі. Загалом, оскільки землю отримали переважно бідняки,
не забезпечені інвентарем, то зростання загальних обсягів селянського землекористування не
супроводжувалося збільшенням посівних площ. Навпаки, вони скоротилися в 1921 р. проти рівня 1916 р. на 17,5 %. Одночасно змінилася структура посівів. З 22,2 % до 14,2 % проти рівня
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1916 р. зменшилися в 1921 р. посіви головної ринкової культури – озимої пшениці, проти 1,8 %
по Україні. З 15,8 % до 11,9 % скоротилася частка посівів під вівсом. Продовольчий баланс певним чином рятувало збільшення з 20,5 % до 30,5 % клину озимого жита [26, с. 65-68, 110, 113].
Одночасно різко збільшилися посіви пізніх ярових (круп’яних) культур, гречки та проса –
відповідно на 27,3 % та 22,6 %. Аналогічні тенденції простежуються і з посівами кукурудзи
– зростання на 24,1 %. Натомість, також суттєво – на 38,4 % – селяни скоротили площу під
картоплею. Крім наслідків війни, таку диспропорцію, на нашу думку, можна пояснити асиметричною відповіддю селян на продрозкладку. Оскільки влада вилучала зерно ринкових культур
– жита, пшениці, ячменю та картоплі, називаючи все разом «зернохлібом», – то селяни почали
сіяти культури, які в них не вилучали. Не сприяла ефективності господарювання й низька забезпеченість селянських господарств робочою худобою, що було наслідком прифронтового статутсу регіону в 1914 – 1917 рр. і бойових дій упродовж 1918 – 1920 рр. Так, на Поділлі 54,01 %
господарств зовсім її не мали, тоді як на Київщині таких господарств було 21,88 %, а на Волині
– 34,17 %. До того ж, 62,6 % господарств не мали робочих коней. Гірша ситуація в Україні була
лише в Донецькій губернії, де таких господарств було 64,5 %. Серед власників коней більшість
– 27,4 % – мали одного робочого коня, 9,8 % – двох, по 0,1 % – трьох і чотирьох та більше коней,
що було найгіршим показником в Україні. Нестача робочих коней змушувала селян використовувати на сільськогосподарських роботах волів. Це робили у 8,06 % господарств Поділля проти
8,3 % на Волині та 7,99 % на Київщині. Оскільки волів також бракувало, то 2,7 % подільських
господарств змушені були використовувати працю волів-третяків, яких зазвичай лише привчали
до роботи [28, с. 65-71, 198, 208].
Війна негативно позначилася на стані промисловості Поділля. З наявних у краї до 1914 р.
811 підприємств, що становило 10 % загальноукраїнської промисловості, в квітні 1921 р. не
працювало 715 [21, с. 289, 388, 390]. Найбільше постраждала винокурна промисловість: із 102
заводів половина були зруйнована. Працювало лише два заводи з 235 робітниками. Зазначимо,
що практично на всіх фабриках і заводах було «помічено повну відсутність дисципліни». До
того ж у краї було зруйновано 50 % будівель і 80 % доріг [39, арк. 63-64 зв.].
Важливе значення в задоволенні потреб сільського господарства, населення та навіть промисловості мала наймасовіша сфера економіки Поділля – кустарна промисловість, у якій станом
на квітень 1921 р. працювало 65 тисяч осіб [6, арк. 48, 57; 7, арк. 30, арк 30]. Проте більшовики,
керуючись класовим підходом, вороже ставилися до кустарів і ремісників. Не випадково губернська газета «Вісті» в березні 1921 р. писала, що до кустарної промисловості входить «дрібна буржуазія, яка звикла до легкої наживи та спекуляції» [21, с. 60].
Тавруючи ідеологічних ворогів, більшовики в рамках політики «воєнного комунізму», як і в
інших губерніях, заборонили в Подільській товарно-грошові відносини взагалі та торгівлю зокрема. Відповідним чином через пресу формувалася й громадська думка. Так, 21 січня 1921 р.
губернська газета «Праця кличе!» повідомила про те, що при Подгубкомі КП(б)У відбувся агітаційний суд у вигляді театралізованого дійства за звинуваченням радянської влади в забороні
вільної торгівлі. Він виправдав радянську владу за проведення такої політики, заклики до запровадження вільної торгівлі визнав злісною агітацією ворогів, а порушників заборони та спекулянтів закликав «карати з усією суворістю революційного часу» [25]. Існуючі потреби мав
задовольняти прямий товарообмін, або продуктообмін, між промисловістю та сільським господарством. Однак товарів для його проведення влада не мала.
В умовах відсутності можливості заробити чесною працею єдиним виходом була контрабанда. Як зазначали офіційні джерела, нею було «зайнято майже 90 % населення» [10, арк. 46].
Найбільше контрабандою були «заражені» прикордонні містечка та міста Волочиськ, Городок,
Гусятин, Дунаївці, Кам’янець-Подільський і Могилів-Подільський, Зіньків, Фрампіль, Смотрич,
Ямпіль тощо [23, с. 34, 39, 40, 42, 53].
Враховуючи тривалість існування української влади на Поділлі та симпатії подолян до неї,
більшовики змушені були демонструвати свою «українськість». Зокрема, як-от Новоушицьким
повітвиконкомом 10 січня 1921 р., ухвалювалися рішення про те, що «всі накази, які виходять з
виконкому та його відділів, повинні обов’язково писатися українською мовою» [22, с. 7]. Проте
на практиці абсолютна більшість документів виконувалася російською мовою або суржиком,
що пояснюється низьким освітнім рівнем працівників радянських і партійних установ.
Практично відразу з утвердженням своєї влади на Поділлі більшовики розпочали ліквідацію
системи освіти періоду УНР як ідейно ворожої, та створення радянської системи. Із 4194 шкіл,
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які були в 1919 р., станом на 1 січня 1921 р. працювало лише 3035. У них навчалося 185,6 тис.
учнів і працювало близько 5,5 тис. вчителів, що становило 60 % від потреби. Для сиріт було
організовано 44 дитячих будинки [35, арк. 1; 3, с. 176]. Зауважимо, що при формуванні керівної
ланки системи освіти Подільський губком КП(б)У бідкався, що «недостатньо свідомих і відданих радвладі керівників, а якщо і є віддані, то дуже мало що тямлять в роботі» [39, арк. 62-63].
У 1920–1921 рр. було реорганізовано мережу закладів вищої та професійної освіти: Вінницький учительський інститут перетворили на інститут народної освіти. Особливе несприйняття
більшовиків викликав Кам’янець-Подільський державний український університет, у якому в
1919 р. навчалося понад 1400 студентів. Оскільки він був, як зазначає О. Завальнюк, опорою
українського державотворення, то впродовж січня-лютого 1921 р. його реорганізували спочатку
в Академію теоретичних знань, згодом – в Інститут теоретичних наук, а потім у два самостійні
заклади – інститут народної освіти та сільськогосподарський інститут. Одночасно проводилося
масове виключення «неблагонадійних» викладачів і студентів – до 1923 р. залишилося відповідно 292 та 288 осіб [1, с. 271; 13, с. 16].
Суттєву тривогу в більшовиків викликало те, що регіон був центром українського творчого
життя. На початок 1921 р. тут були сконцентровані значні творчі сили, зокрема: «акторів – 1130,
музикантів – 378, кінопрацівників – 370, фотопрацівників – 150, художників – 131» [5, арк. 4]. У
Вінниці працювали дві театральні трупи: «Новий Львівський театр» під керівництвом А. Бучми
та київський «Молодий театр», очолюваний Г. Юрою. 28 січня 1920 р. колективи об’єднались,
утворивши Новий драматичний театр ім. І. Франка під проводом Г. Юри. Його правонаступником наразі є Київський Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка [14, с. 369].
Активно діяли осередки «Просвіти». Вони відразу потрапили під ідеологічний прес більшовиків. До кінця 1920 р. було проведено їхню реєстрацію. Причому радикально налаштовані партійці вимагали заборонити «Просвіту», а підбурювані ними селяни, зокрема, на Кам’янеччині
ставили питання про виселення «Просвіти» з будинків, які займали її осередки [31 с. 56-57; 43,
с. 1]. Проте, незважаючи на це, авторитет «Просвіти» серед подолян залишався високим. Свідченням чого була організація ініціативних груп для створення «Просвіти», як, до прикладу, в
с. Думанів на Кам’янеччині [40, с. 2].
Щоб залякати українську творчу інтелігенцію, режим не зупинявся перед убивством найавторитетніших її представників. Так, 23 січня 1921 р. у с. Марківка біля Тульчина чекіст Грищенко
вбив видатного композитора Миколу Леонтовича. Місцеві газети звинуватили в цьому петлюрівців. Так вважала й радянська історіографія. В наш час завдяки дослідженням С. Білоконя,
В. Кузик, С. Семенко, В. Скрипника та інших практично доведено, що цей злочин – політичне
вбивство з боку більшовицького режиму [16; 27; 11, с. 120].
Отже, встановлення радянської влади на Поділлі, впровадження більшовиками «диктатури
пролетаріату» та політики «воєнного комунізму» викликали збройний опір подолян і невдалі
для влади підсумки січневих 1921 р. виборів до сільських і волосних рад краю. В поєднанні
з вкрай важким економічним становищем у інших підконтрольних більшовикам регіонах це
зумовило запровадження в березні 1921 р. Х з’їздом РКП(б) нової економічної політики та ліквідацію досягнень УНР в царині освіті та культури.
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Мыкола Олийнык
ПОДОЛИЯ НАКАНУНЕ ВВЕДЕНИЯ НЭПА
В статье проанализированы особенности установления советской власти на Подолии,
причины неудачи большевиков на выборах в сельские и волосные советы в январе 1921 г. и
их успеха при выборах в уездные советы, восстания в Ямпольском и Могилевском уездах,
методы его подавления. Рассмотрено состояние сельского хозяйства, промышленности,
ремесел и торговли в крае. Выяснено отношение большевиков к образованию и культуре.
Ключевые слова: большевики, комнезамы, выборы, восстание, кризис.
Mykola Oliynyk
PODILLYA REGION BEFORE NEP
In this article the author analyses the specific characteristics of the Soviet rule establishment in
region. It notes the small number of bilshovyk organizations, which required the support of komnezams. It clarifies the reasons for the failed bilshovyk elections to the village and volost councils
in January 1921, and for their success in the povit councils elections. It explores the causes of
upraisings and emphasizes the colonial methods of their supression by force. The article analyses
the crisis in agriculture, industry and crafts. It clarifies the link between the prohibition of commodity-money relations in general and of trade in particular, and involvement of local population
in smuggling. The article also delves into the attitude of bilshokyks to education and culture.
Key words: bilshovyk, komnezam, elections, upraising, crisis.
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СТРУКТУРА КУПЕЦЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА В 1921–1939 РОКАХ
На основі даних офіційної статистики дається характеристика структури купецьких
торговельних закладів в 1921–1939 роках на території Волинського воєводства. Характеризуються чисельність, етнічний склад волинського купецтва, структура торговельних
закладів Волинського воєводства. Наголошується, що у досліджуваний період торгівля у
Волинському воєводстві зосереджувалася в руках євреїв, а більшість торговельних закладів
були сконцентровані у містах і містечках краю.
Ключові слова: торгівля, купецтво, Волинське воєводство, міжвоєнний період.

Рівень торгових відносин і стан економіки виступають найважливішими показниками розвитку розвиненого суспільства, визначальними чинниками внутрішньої та зовнішньої політики
держави. Купецтво упродовж кількох століть було найвагомішим репрезентантом торгово-економічних інтересів суспільства, опосередкованим учасником організації «потоків» реалізації
предметів споживання, розкоші, культурного збагачення. Цей стан слід розглядати як особливо
«вразливу» групу людей до будь-яких змін у сферах економіки й державного управління, інтеграції та суспільної трансформації.
У радянській історичній науці волинське купецтво міжвоєнного періоду XX ст. не досліджувалося українськими істориками з огляду на ідеологічні обмеження. Економіка західноукраїнсь
ких земель розглядалася через призму її загальної відсталості, експлуатації робітництва та
селянства державою і «буржуазними» промисловими колами. Радянська історична наука користувалася марксистсько-ленінською методологією як «єдино правильною» при розгляді економічних процесів, які відбувалися на території Західної України в міжвоєнний період.
Українське купецтво епізодично згадувалось у дослідженнях істориків української діаспори.
Зокрема, цій проблематиці були присвячені роботи І. Витановича [2], В. Несторовича [4].
Незважаючи на те, що на початку 1990-х рр. українська історіографія звільнилася від ідеологічних штампів та контролю влади, вітчизняні історики тривалий час не приділяли уваги вив
ченню купецтва, зосередивши увагу здебільшого на дослідженні історії зародження і розвитку
кооперативного руху на території Західної України. У сучасній українській історичній науці
перші кроки у дослідженні історії західноукраїнської торгівлі були зроблені О. Вербовою, яка
у монографії «Західноукраїнське приватне підприємництво міжвоєнного часу» [1] висвітлила
соціально-економічні та політичні умови зародження українського приватного підприємництва
на західноукраїнських землях, показала роль українських підприємців у економічних програмах
західноукраїнських політичних партій, основні етапи становлення українського приватного підприємництва у міжвоєнний період XX ст. Питанням економіки міжвоєнної Волині присвячені
роботи В. Литвинюк, проте дослідження автора дають лише загальні відомості про стан зовнішньої і внутрішньої торгівлі у Волинському воєводстві [3].
У міжвоєнний період XX ст. перші спроби аналізу волинської торгівлі здійснили В. Орміцький [8], який дослідив проблему обносної торгівлі на території східних воєводств. Участі єврейського купецтва у торговельній галузі присвячені дослідження І. Шипера [10], Є. Кончинського
[7]. У польській повоєнній історичній науці історію внутрішньої торгівлі у міжвоєнній Польщі
досліджували Є. Томашевський [13] та Я. Жарновський [14].
Таким чином, проблема купецтва міжвоєнної Волині ще не стала предметом спеціального
наукового дослідження. Українські та польські історики досліджували лише певні аспекти економічного життя Волинського воєводства у міжвоєнний період XX ст.
Метою статті є об’єктивне розкриття участі купецького капіталу у торговельному розвитку
краю в міжвоєнний період.
Найкращими професіоналами у сфері торгівлі були купці. Власне купівля-продаж являли
собою основний засіб для їхнього існування, задоволення насущних матеріальних і навіть ду© Володимир Марчук, 2017

60

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

ховних потреб (у плані придбання книжок, преси, картин і художніх виробів із золота та сріб
ла тощо). Разом з тим, не будучи безпосереднім виробником матеріальних благ, купець став
не лише кваліфікованим посередником зі збуту промислових виробів і сільськогосподарської
продукції, а й, впливовою, фінансово забезпеченою й порівняно незалежною особою. Нібито
«звільнивши» поміщика, селянина чи міщанина від «докової праці» – транспортування товарів, пошуків ринків, вивчення кон’юнктури і таке інше, він фактично жив за рахунок надання
їм своїх послуг. У зв’язку з цим, більшість радянських істориків «таврували» представників
цього стану як клас «паразитів», «суспільних дармоїдів», як таких, що лише «знімали вершки»
з вітчизняного та іноземного виробництва. Критики купецтва практично не брали до уваги той
колосальний ризик і можливі фінансові втрати, які часто супроводжували «обмін», матеріальні,
фізичні і моральні «витрати» в процесі пересування (нерідко до найвіддаленіших ринків), подолання митних «перешкод», відвертих зловживань і корупції з боку чиновництва, вивчення,
принаймні в обсязі професійних потреб, кон’юнктури, місцевих звичаїв, побуту і нарешті іноземних мов. Втрачене на шляху до ринку, купцю, як правило ніхто не повертав – то була його
особиста справа.
Шлях до досягнення вершин на комерційній ниві пролягав через працелюбство, самоорганізованість, самоосвіту, нагромадження необхідних зв’язків, досвіду, зрештою, вдачу. Більшість
волинських купців міжвоєнного періоду, розпочали свою трудову діяльність ще в часи існування Російської імперії. Типовою для них була кар’єра, що складалася з послідовних щаблів:
«крамничний хлопчик» – прикажчик – самостійний купець. Купецькі діти проходили навчання
й практику торгівлі в магазинах та крамницях, які належали родині, на ярмарках. Як правило,
все життя тогочасного купця було пов’язане з торгівлею, оскільки житлові кімнати, магазин і
складські приміщення розташовувалися в одному будинку, який купці намагалися будувати на
центральних вулицях.
Після підписання 18 березня 1921 р. Ризької мирної угоди, у складі відродженої Польської
держави опинилися волинські землі, більшість яких увійшла до складу новоутвореного Волинського воєводства, а Сарненський і Камінь-Каширський повіти до Поліського воєводства. Вже
наприкінці вересня 1921 р. польська влада провела перепис населення в державі. Незважаючи
на певні недоліки, які відзначають, як українські, так і польські історики, перепис населення є
достатньо інформативним.
Перепис 1921 р. зафіксував післявоєнні реалії у Волинському воєводстві. На початку 20-х
рр. XX ст. структура зайнятості населення Волинського воєводства була зумовлена аграрним
напрямом економіки регіону, оскільки більшість його мешканців працювала в сільському господарстві, де було зайнято понад 1 162 365 (81,87%) осіб. У гірництві й інших промислах 103 884
(7‚2%) осіб. У галузі комунікації і транспорту трудилося 17 503 (1‚2%) особи, в інших галузях
– 4‚8%. Частка осіб задіяних у торгівлі була досить низькою. Так, з 1 437 907 осіб, які проживали на території воєводства, у торгівлі було зайнято 75 289 осіб (5,23%), хоча реальна частка
зайнятих у цій галузі становила лише 21 935 (1,5%) осіб, з яких самодіяльні купці становили
17 591 ос. (80,2%) та допоміжний персонал 4 344 ос. (19,8%), з якого 3 140 (72,2%) осіб це були
члени родини (табл. 1). Основна маса осіб, яка була зарахована до цієї категорії населення, були
на утриманні у глави родини, який і займався торгівлею. Усі ж інші фактично жодної участі у
веденні торговельних справ не брали і якщо залучалися до торгівлі, то лише у якості допоміжного персоналу. На час проведення перепису 1921 р. волинська торгівля фактично повністю
була монополізована євреями, з 17 591 купця, 16 399 (93,22%) були іудеями. Перепис 1921 р. не
дозволяє виокремити частку українського купецтва на території воєводства, оскільки, дані про
зайнятість осіб фіксують лише релігійну приналежність, а не за мовною ознакою. Як наслідок,
до православного купецтва відносилися і представники російського купецтва та ін. народів, що
сповідували православ’я.
Таблиця 1.
Чисельність і релігійна приналежність осіб, зайнятих торгівлі у 1921 р.
Всього
Зайняті в торгівлі
– самодіяльні
– персонал
– робітники і наймані працівники

21 935
17 591
466
721

Римо-католики і
вірмено-католики
658
424
140
60

Православні
1 010
731
64
77

Євангелісти
50
36
6
5

Іудеї

Інші

20 204
16 399
251
579

13
7
5
-
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– члени родини
– невідомого суспільного стану
Члени родини на утриманні

61
3 140
17
53 354

31
3
895

137
1
1 668

3
64

2 968
13
50 717

1
10

Джерело: Pierwszy powszechny spis ludności Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 września 1921 r. Mieszkania. Ludność.
Stosunki zawodowe.Województwo Wołyńskie. – Warszawa, 1926. – T. XXIII. – S. 172.

Зокрема, у Волинському воєводстві, на цей час, найбільше купців разом із членами родин
належало до таких народів: 70 921 євреї (94,19% від загальної кількості). Саме євреї, маючи
могутній природний потяг до посередницької діяльності, виявилися найбільш підприємливим
етносом. Частка православних купців була незначною і становила лише 3,5% (2 678 осіб). Сюди
належали росіяни, до яких також належала частина зросійщених українців, українці та представники інших народів, що сповідували православ’я. Частка римо-католицьких купців із членами родин була ще меншою, і становила 2 % (1 553 особи) [9, s. 172]. Причина домінування в
торгівлі євреїв полягала в тому, що їх частка серед мешканців міст і містечок була найбільшою.
Фактично, лише кожен третій купець працював у сільській місцевості, більшість осіб, задіяних у торгівлі, концентрувалася у містах і містечках Волинського воєводства, де їхня частка
становила 72,61%. Зважаючи на досить низький рівень урбанізації території краю, можна говорити, що з одного боку сільська торгівля була недостатньо розвиненою, і тому сільські жителі
були змушені орієнтуватися на міську торгівельну мережу, а з іншого боку, концентрація значної кількості однотипних торгівельних закладів в межах міста призводила до досить високої
конкуренції у цій сфері і лояльної цінової політики, на окремі види товарів.
Таблиця 2.
Чисельність осіб зайнятих в торгівлі у 1921 р.
Зайняті в торгівлі
– самодіяльні
– персонал
– робітники і наймані працівники
– члени родини
– невідомого суспільного стану
Непрацюючі

Всього
21 935
17 591
466
721
3 140
17
53 354

Міста
15 981
12 773
416
664
2 114
14
38 334

Села
5 954
4 818
50
57
1 026
3
15 020

Джерело: Pierwszy powszechny spis ludności Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 września 1921 r. Mieszkania. Ludność.
Stosunki zawodowe.Województwo Wołyńskie. – Warszawa, 1926. – T. XXIII. – S. 86.

Протягом 1920-х років, у відновленій Польській державі відбувався процес розробки нормативно-правових норм, які б регулювали діяльність у торгівельній сфері, адже це в першу чергу
було необхідне для проведення оподаткування. Більше того, єдина Польська держава об’єднала
купців, які працювали як в Австро-Угорській, так і Російській імперіях, кожна з яких мала власне законодавство.
Відповідно до закону «Про державний промисловий податок» від 14 травня 1923 р., купецький заклад це приватний заклад, який займається дрібною та гуртовою торгівлею товарами,
стаціонарно або без сталого місцеперебування і має відповідні документи на проведення такої
діяльності [5, s. 635].
Кожен купецький заклад був зобов’язаний викупити промислове свідоцтво для ведення торгівлі однієї з п’яти категорій. Категорія свідоцтва відповідала формі торгівлі, виду товарів і
рівню товарообігу. Відповідно до норм Закону, до першої категорії відносилися заклади гуртової торгівлі, які збували товар у великих кількостях (партіями) головним чином купцям і промисловцям; до другої – магазини роздрібної торгівлі та дрібні гуртові заклади, які займалися
продажем предметів розкоші, які виділені в окрему групу, наприклад, дорогоцінне каміння,
зброя, фотоапарати тощо; до третьої – роздрібна торгівля в магазинах, розташованих в одному
приміщенні і де працює не більше ніж один найманий працівник; до четвертої – заклади, які
здійснюють торгівлю «в приміщеннях, які не мають ані вигляду, ані характеру кімнати» і не має
найманих працівників; до п’ятої – торгівля обвозна і обносна [5, s. 649-650].
З погляду на обсяги торгівлі, купецькі заклади, які займалися скупом місцевих товарів (наприклад, збіжжя, яєць, худоби) з метою їх подальшого перепродажу, зобов’язані були викупо-
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вувати свідоцтва четвертої категорії, якщо верхня межа річної суми укладених контрактів на
постачання товарів, які становлять предмет особистої торгівлі не перевищувала 20 тис. злотих;
понад 20 тис., але до 100 тис. злотих – третьої категорії. Заклади напівгуртові, якщо верхня межа
суми договорів на постачання товарів була більше 100 тис. злотих, але не перевищувала 500 тис.
злотих набували свідоцтва другої категорії. Натомість всі інші заклади гуртової торгівлі відносилися до першої категорії [6, s. 272].
Таблиця 3.
Чисельність купецьких закладів у Волинському воєводстві відповідно
до категорій свідоцтв станом на 1932 р.
Повіти

Всього

Володимирський
Горохівський
Дубенський
Здолбунівський
Ковельський
Костопільський
Кременецький
Луцький
Любомльський
Рівненський
Сарненський
Всього

1 307
984
1 588
981
1 910
872
1 944
2 281
497
2 528
941
15 833

І
1
1
2

ІІ
35
14
36
28
76
14
77
86
9
136
42
553

Категорії свідоцтв
ІІІ
532
470
771
418
890
470
819
1 277
209
1 364
482
7 702

IV
720
499
776
525
936
373
1 043
909
263
997
407
7 448

V
20
1
5
10
7
15
5
8
16
31
10
128

Джерело: опрацьовано на підставі Statystyka przedsiębiorstw handlowych w Polsce w 1932 r. Statystyka Polski, Seria B.
Zeszyt 5. – Warszawa, 1932. – S. 73-75.

В 1932 р. в Волинському воєводстві торгівельну діяльність провадили 15 833 купецькі заклади (таб. 3). Їх частка в загальній структурі усіх торгівельних закладів, які були задіяні в сферах
товарообігу, кредитно-грошового та сфер послуг становила 89,99%. В структурі величин домінували малі заклади, третьої категорії – 7 702 і четвертої – 7 448. Разом їх частка становила
95,68% від усіх купецьких закладів. В незначній кількості цих закладів було задіяні наймані
працівники. У переважній більшості закладів їх власники замість праці найманих робітників
залучали до праці членів родин. Наприклад, дружина купця виконувала обов’язки продавця.
Велика кількість дрібних торгівельних закладів пояснюється з одного боку мобільністю таких
закладів, а з іншого домінування середньо-заможного купецтва на Волині. Певну роль відіграла
і наслідки великої економічної кризи. Офіційна статистика вказує і на відсутність на території
Волинського воєводства купецьких торгівельних закладів І категорії, що ще раз підтверджує
тезу, що «східні креси» в першу чергу розглядалися офіційною владою як ринки збуту і джерела
сировини.
Найбільша кількість купецьких торгівельних закладів була пов’язана з дрібним споживачем.
Так, у 1932 р. 46,26% (7 325 закладів ) від усіх торгівельних закладів займалися продажем споживчих товарів (4 459 закладів) і неспоживчих (2 866 закладів). Значною була частка купецтва і
в купівлі сільськогосподарської продукції. У цій сфері працювало 1 278 закладів (8,07%), в тому
числі 1 034 з них займалося скупом продуктів рільництва 1 034, а це 80,9% від усіх задіяних у
цій сфері. Разом з тим, офіційна статистика фіксує незначну кількість купців, які займалися закупівлею худоби – 110 (8,6% ) і 134 виробів товарів рослинництва і тваринництва. Значна частка
купців була задіяна і в торгівлі м’ясом та виробів з нього – 1 387 закладів (7,88 %) [11, s. 25].
Таблиця 4.
Структура торгівельних закладів Волинського воєводства у 1932 р. відповідно до спеціалізації
№
гаГалузь торгівлі
лузі
1. Закупівля товарів
1а Продукти рільництва
1b Худоби

Категорії

Загальна к-сть
торг-них закладів

I

II

III

IV

Va

Vb

1 395
1 034
110

1
1

28
18
2

438
370
16

928
646
91

-

-
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1c
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
28.
37.
38.

Продуктів рільництва і тваринництва
Товари споживчі і колоніальні (виключно)
Товари споживчі і колоніальні разом
з товарами неспоживчими (без вин і
горілки)
М’ясо, жир і м’ясні вироби
Вино, горілка і пиво
Тютюнові вироби
Мануфактура
Мануфактура разом з конфекцією,
галантереєю, одягом і взуттям
Конфекція (магазин готового плаття)
і галантерейні товари
Одяг, частини одягу,
хутро і хутряні вироби
Взуття
Взуття разом з шкірами і шевським
реманентом
Шкіри різних видів і вироби з неї
(без взуття)
Машини, знаряддя і товари технічні
(за винятком рільничих)
Товари будівельні і паливо
Меблі і вироби з дерева
Залізо, залізні вироби, емальовані,
алюмінієві
Кухонний посуд, порцелянові, фаянсові та скляні вироби, віконне скло
і люстри
Мило, свічки, фарби, бензин, нафта,
олії мінеральні, мастила
Інструменти музичні, оптичні,
хірургічні, апарати і прибори фотографічні
Вироби годинникарські, ювелірні і
плакіровані (покриті золотом, сріблом) предмети
Апарати і вироби електротехнічні,
радіотехнічні і освітлювальні пристрої
Аптечні склади, парфумерні і косметичні вироби
Гумові вибори, поліетилен, лінолеум, калоші, тенти, брезенти, покришки (шини) і камери і т.п.
Книгарні, писемні матеріали і
паперові вироби (разом з іншими
товарами)
Машини, знаряддя (інструменти) і
товари рільничі
Інші заклади не згадані вище
З не зазначеними в картках галузями

63
134

-

8

39

87

-

-

4 459

-

81

1 725

2 640

3

10

2 866

-

43

2 095

693

4

31

1 387
322
626
918

1

2
73
19
67

411
242
273
542

972
7
334
280

6

2
22

192

-

12

114

41

16

9

657

-

22

272

353

2

8

427

-

19

174

234

-

-

213

-

10

113

89

-

1

258

-

2

177

78

-

1

197

-

6

93

98

-

-

19

-

13

6

-

-

-

386
77

-

16
7

153
25

217
45

-

-

300

-

19

207

74

-

-

197

-

10

92

95

-

-

200

-

44

93

63

-

-

16

-

4

12

-

-

-

41

-

5

32

3

-

1

18

-

8

10

-

-

-

173

-

6

155

12

-

-

5

-

3

-

2

-

-

187

-

9

126

47

-

5

63

-

9

19

35

-

-

56
178

-

8
8

24
79

23
85

3

1
3

Джерело: Statystyka przedsiębiorstw handlowych w Polsce w 1932 r. Statystyka Polski, Seria B. Zeszyt 5. – Warszawa,
1932. – S. 73-75.

Повільне подолання наслідків господарської кризи 1929-1935 рр. спричинили зміни в чисельності торгівельних закладів. З 364 330 купецьких торгівельних закладів зареєстрованих в
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1935 р. в Польщі, лише 5,1% знаходилися на території Волинського воєводства. За цим показником, воєводство поступалося промислово потужним західним воєводствам, проте випереджало
українські воєводства Тернопільське та Станіславіське, та сусідні «східні воєводства» – Поліське, Новогрудське та Віленське. У 1935 р. у Волинському воєводстві торгівельну діяльність проводило 18 609 купецьких закладів (99,46 % від загальної чисельності усіх торгівельних закладів)
(таб. 5).
Таблиця 5.
Чисельність купецьких закладів у Польщі в 1935 р.
Воєводства
Білостоцьке
Варшавське
Віленське
Волинське
Лодзьке
Люблінське
Львівське
Кєлецьке
Краківське
Новогрудське
Познанське
Поліське
Поморське
Сілезьке
Станіславське
Тернопільське
Всього

Кількість закладів
15 966
58 734
10 992
18 609
39 434
27 881
30 763
33 231
26 227
7 969
27 380
8 520
14 389
17 046
13 093
14 166
364 330

відсоток
4,4
16,1
3,0
5,1
10,8
7,6
8,4
9,1
7,2
2,1
7,5
2,3
3,9
4,7
3,6
3,9
100,0

Джерело: Statystyka zakładów przemysłowych i handlowych w 1935 r. Statystyka Polski, Seria C. Zeszyt 89. – Warszawa,
1938. – S. 70–75.

Серед них, 2 191 (11,77%) займався скупом і 16 418 (88,22%) продажем різних товарів. Аналізуючи торгівельну мережу Волинського воєводства, варто звернути увагу і на густоту торгівельної мережі, вирахувавши кількість осіб, які припадали на один торгівельний заклад. Так, на один
торгівельний заклад, у Волинському воєводстві припадало 127 осіб, а якщо врахувати, те, що
значна частка торгівельних закладів концентрувалася у великих містах, то ця цифра є набагато
вищою. Для порівняння на один торгівельний заклад у Познанському воєводстві припадало 77
осіб, у Люблінському – 79,5, Поліському – 150 осіб [12, s. 70].
Купецтво Волинського воєводства становило трохи більше 5 % від усього населення краю.
Здебільшого це були власники невеликих крамниць, які продавали споживчі товари, незначний
відсоток вів гуртову торгівлю і належав до мандрівних торговців. Вони працювали особисто,
інколи залучаючи на допомогу рідних та найманих працівників. Недостатність статистичного
та джерельного матеріалу, не дозволяє дати більш глибокий аналіз структури купецьких торгівельних закладів напередодні війни. На жаль, початок Другої світової війни та окупація Польщі
німецькими та радянськими військами завадила провести запланований на 1941 р. перепис населення, який дозволив би поглянути на структуру купецтва у певній динаміці.
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Владимир Марчук
СТРУКТУРА КУПЕЧЕСКИХ ТОРГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОЛЫНСКОГО ВОЕВОДСТВА В 1921-1939 ГГ.
На основе данных официальной статистики дается характеристика структуры купеческих торговых заведений в 1921-1939 годах на территории Волынского воеводства.
Характеризуются численность, этнический состав волынского купечества, структура
торговых заведений Волынского воеводства. Отмечается, что в исследуемый период торговля в Волынском воеводстве сосредоточивалась в руках евреев, а большинство торговых
заведений были сконцентрированы в городах и местечках края.
Ключевые слова: торговля, купечество, Волынское воеводство, межвоенный период.
Volodymyr Marchuk
STRUCTURE OF THE MERCHANT INSTITUTIONS OF THE VOLHYNIAN VOIVODESHIP 1921-1939
On the basis of official statistics, an analysis of the trade institutions’ structure within the
territory of Volhynian Voivodeship in 1921-1939 is given. Article characterizes the number, ethnic composition of the Volyn merchant class, structure of the trade establishments of Volhynian
Voivodeship. Emphasized that during the exploring period, trade in the Volhynian Voivodeship
was led by Jews and the majority of trade establishments were located in the cities and towns of
the province.
Key words: trade, merchant class, Volhynian Voivodeship, interwar period.
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Андрій Щеглов

УДК 94:355.454(477.83-25) “1921/1939”

ЛЬВІВСЬКИЙ ГАРНІЗОН У ПЕРІОД З 1921 ПО 1939 РІК
У статті, на основі наявної документальної джерельної бази та історіографічних розробок досліджено дислокацію підрозділів Львівського гарнізону у 1921-1939 роках. Відображено особливості формування гарнізону на початку 20-х років минулого століття, висвітлено зміни в його структурі у міжвоєнний період.
Ключові слова: Львів, гарнізон, Друга Річ Посполита, польське військо, військовий підрозділ.

Необхідність утримування польською державою у своєму складі територій, захоплених після
Першої світової війни, – так званих «Східних кресів» та постійна небезпека з боку Радянського Союзу призвели до значної мілітаризації Львова. Місто набуло стратегічного військового
значення. Тут розміщувався підрозділ військового територіального командування, а міський
гарнізон був одним із найбільших у міжвоєнній польській державі. До його складу входили
підрозділи піхоти, артилерії, кавалерії, авіації, танковий підрозділ та інші. Окрім бойових військових частин, у Львові дислокувалися різноманітні підрозділи забезпечення та навчальний
заклад з військовою підготовкою – Корпус кадетів № 1. Однак, на сьогодні проблематика військових підрозділів Львівського гарнізону у міжвоєнний період є малодослідженою та потребує
опрацювання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволяє стверджувати, що проблематика військових формувань, які перебували у Західній Україні загалом та у Львові зокрема, певною мірою
висвітлена у польській історіографії. Натомість, у працях українських науковців ці питання
розглядаються побіжно. Певні аспекти функціонування військових частин відображені у праці
колективу львівських істориків на чолі з професором П. П. Ткачуком, яка присвячена історії
військової освіти Львова [1].
Аналізуючи доробок польських науковців, необхідно насамперед виокремити працю А. Останека, що присвячена питанням функціонування військово-адміністративної одиниці польського
війська – VI округу корпусу, командування якого знаходилось у Львові. Автор, окрім висвітлення діяльності та структури командування округу корпусу та служб, значну увагу присвятив
характеристиці підпорядкованих гарнізонів тогочасних Львівського, Тернопільського та Станіславівського воєводств, їх культурно-освітньому життю, співпраці військовиків із цивільною
владою населених пунктів, пропольськими парамілітарними організаціями і т. ін. [28].
Історії польських військових частин присвячена видавнича серія «Нариси воєнної історії польських полків у вересневій кампанії» (у вітчизняній історичній науці більше відома як «Польська
кампанія», «Вторгнення в Польщу 1939»). Нариси, хоча і здебільшого висвітлюють участь цих
частин у воєнних діях, однак містять певні відомості про функціонування військових підрозділів Львова у мирний час. Серед цих нарисів знаходимо складові, що присвячені «львівським»
військовим формуванням – 5-го полку легкої артилерії (том 58) [38], 6-го полку важкої артилерії
(том 54) [39], 6-у танковому батальйону (том 125) [26], 40-го полку піхоти (том 168) [37].
Історія кавалерійського підрозділу міжвоєнного Львова – 14 полку уланів –знайшла своє відображення у праці Б. Поляка [30]. «Праця полку у мирний час» становить лише частину історичної розвідки та присвячена питанням дослідження командного кладу підрозділів полку,
зв’язків військовиків із громадськістю міста, місця спорту в полковому житті і т. ін. Загальна
проблематика структурної організації та застосування польських кавалерійських підрозділів висвітлена у праці Є. Тима «Кавалерія у операції та бою» [34]. Історія «львівських» підрозділів
піхоти розглянута у працях Я. Одзємковського [19] та Є. Войцеховського [35, 36], в яких, хоча і
досить принагідно, все ж відображена історія військових частин у 1921-1939 роках. Важливою
розвідкою, що присвячена польській піхоті, є монографія З. Ягєлло. У ній автор, опираючись на
широку джерельну базу, описує розвиток організаційної структури цього роду війська, аналізує
систему підготовки кадрів для піхотних підрозділів та озброєння польських полків піхоти [18].
© Андрій Щеглов, 2017
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Участь дивізіону винищувачів 6 авіаційного полку у вересневій кампанії досліджена у книзі
Л. Лиджби [24]. Тут висвітлені деякі аспекти питання створення та функціонування підрозділу
напередодні Другої світової війни. У монографії Є. Павлака про польський повітряний флот
фрагментарно висвітлена історія львівських військових авіаторів [29].
В. Лісовський ґрунтовно дослідив методи навчання та виховання у польських навчальних закладах кадетського типу [23].
Автор поставив за мету простежити створення Львівського гарнізону та дислокацію його підрозділів у 1921-1939 роках.
За початок формування Львівського гарнізону міжвоєнного періоду можна вважати середину 1921 року. Саме тоді, після закінчення польсько-радянської війни, у польському війську
розпочалася праця з його переведення на умови функціонування у мирний час. Навесні цього
року була проведена масштабна демобілізація, а влітку – військово-адміністративна реформа.
Остання передбачала, насамперед, зміну управлінських структур, а саме – ліквідацію генеральних округів та створення округів корпусів. Згідно з наказом міністра військових справ № 7600/
Org від 22 серпня 1921 року, територію новоствореної держави відповідно до військових потреб
поділено на десять округів корпусів [7, s. 1]. Львів став одним із військових командних центрів,
командування округу корпусу № VІ розташовувалось саме у цьому місті. У 1921 році округ корпусу № VІ обіймав майже всю територію так званої Східної Малопольщі, а саме: Тернопільське
воєводство повністю, частину Львівського воєводства (до 1 жовтня 1934 року – повіти Бібірка,
Львів-місто, Львів-повіт, Рава Руська, Сокаль, Жовква, після 1 жовтня 1934 року до округу корпусу № VI було включено повіти Гродек Ягелонський (тепер – Городок), Рудки та Яворів [14;
28, s. 60]), частину, а після 17 квітня 1931 року – усе Станіславівське воєводство (з 1 жовтня 1927
року повіти Стрий, Сколе виключені з округу корпусу № X та включені до округу корпусу № VI
[13], 17 квітня 1931 Турківський повіт було включено до Львівського воєводства [16]. Він мав
зовнішні кордони з Радянським Союзом, Румунією та Чехословаччиною, що у світлі минулих
збройних конфліктів значно підвищувало стратегічну важливість цього регіону.
Командування округу корпусу № VІ займало триповерховий будинок на площі Бернардинській (сучасна назва – площа Соборна), поруч колишнього готелю «Краківський» [8, s. 74; 22,
s. 122; 27, s. 8]. Саме у цьому будинку віддавна розміщувалося військове командування міста
та галицької землі. За австрійських часів тут містилося військове командування XI армійського
корпусу [5, с. 9].
У кожному з 10 округів корпусів, які обіймали територію усієї тогочасної Польщі, як правило, дислокувалися 3 дивізії піхоти, бригада кавалерії, полк важкої артилерії, підрозділи спеціальних (технічних) родів військ і служб, що разом становили відповідність армійському корпусу [20, s. 99]. В окрузі корпусу № VI дислокувалися 5-а дивізія піхоти з командуванням у Львові,
11-а дивізія піхоти з командуванням у Станиславові та 12-а дивізія піхоти з командуванням у
Тернополі. До складу 5 «львівської» дивізії піхоти початково входили 19-й, 38-й, 39-й та 40-й
полки піхоти. З них у Львові дислокувалися перший і останній. Навесні 1921 року відбулася
реорганізація польських збройних сил. Чотири полкові дивізії піхоти замінено на дивізії, що
складалися зі трьох полків. Зазнала реформування і 5-а дивізія піхоти. З її складу вилучено 38-й
та 39-й полки, натомість включено 26-й полк піхоти, що раніше входив до складу 7-ї дивізії піхоти. [19, S. 49-51].
Командування 5-ї дивізії піхоти розташовувалось у будинку № 6 на площі Бернардинській
(там, де і командування округу корпусу) у приміщенні колишнього «Варшавського готелю» [22,
s. 122].
Переважна більшість підрозділів 19-го полку піхоти – його командування, 1-й та 2-й батальйони займали львівський фортечно-казармений комплекс «Цитадель» на горі Вроновських,
який був споруджений ще у 1854-1856 роках [9, s. 20; 17, S. 27-28]. 3-й батальйон дислокувався
у Раві-Руській, де займав т. зв. «Грюнвальдські казарми піхоти». Там він перебував до серпня
1928 року, коли його було передислоковано до основного місця розташування полку [35, s. 38].
26-й полк піхоти, зважаючи на труднощі розкватерування, взимку 1921-1922 років ще перебував поза межами округу корпусу № VI: 1-й та 2-й батальйони полку – у Городку Ягелонському
(тепер – Городок), а 3-й – у містечку Радимно. До Львова командування полку, 1-й, 3-й та штабний батальйони були передислоковані на початку літа 1922 року. Пунктом постійної дислокації
2-й батальйону стала Кам’янка-Струмилова (тепер – Камянка-Буська) [9, s. 20]. 26-й полк піхоти
розміщувався у казармовому комплексі на вул. Ветеранів та Клепарівській. Він був збудова-
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ний упродовж 1895-1899 років і становив групу військових об’єктів, до якої входили казарми,
манеж для військових потреб та господарські приміщення. Поряд знаходилось поле для тренування солдатів. Також неподалік, під Кортумовою горою, розміщувалась міська стрільниця [3,
с. 26-27]. Усе це робило дислокацію полку дуже вигідним з точки зору забезпечення життєдіяльності та тренування особового складу.
2-й батальйон 26-го полку розміщувався У Кам’янці Струмиловій до 1927 року, поки не став
кадрованим, унаслідок чого його пункт постійної дислокації був перенесений до Львова. Проте,
у листопаді 1934 року більшу частину полку, а саме командування, 1-й та 2-й батальйони були
перенесені до Городка. У Львові залишився лише його 3-й батальйон. У Городку полк займав
казарми ім. В. Ягелло на вул. Львівській. Командир полку був комендантом місцевого гарнізону
[36, s. 17].
Єдиним полком піхоти, який у повному складі перебував у Львівському гарнізоні, був 40-й.
Він розташовувався у казармах на вул. Св. Петра і Павла (тепер вул. І. Мечникова) навпроти
Личаківського кладовища. Ці казарми були збудовані австрійцями для підрозділів ландверу, а у
міжвоєнний період носили назву «кошари Ю. Пілсудського» [33, s.13; 4, с. 27].
Артилерійським підрозділом 5-ї дивізії піхоти був 5-й Львівський полк польової артилерії.
До складу львівського гарнізону останній було включено у грудні 1920 року [12, s. 38].
Більша частина полку, а саме командування, 1-й та 2-й дивізіони дислокувалася у так званих
«казармах Бема» (за австрійських часів – «казармах Фердинанда»), збудованих у першій половині XIX ст., які розміщувалися між вулицями Бема, Городоцької та Янівської (адреса – вул.
Городоцька, 4-8) [8, s. 22; 27, s. 152]. Окрім власне казарм, до комплексу будівель входили приміщення для зберігання возів, кузня, тир для дрібнокаліберної зброї, стайні, приміщення для
зберігання гармат, відкритий та критий манежі, поле для тренувань, спортивні поля, полковий
склад, швецько-лимарська майстерня, пральня, гараж для автомобілів та житлові будинки [38,
s. 8]. Місцем дислокації 3-го дивізіону полку були казарми на вулиці Арцішевського на Клепарові [10, s. 77].
Артилерійським підрозділом львівського гарнізону, що входив до резерву артилерії головнокомандувача польських збройних сил, був 6-й полк важкої артилерії. Він був сформований у
1920 році шляхом об’єднання 12-го та 5-го дивізіону важкої артилерії. До Львова його підрозділи були передислоковані у 1921 році: 9 вересня з Тернополя прибув 12-й, а у листопаді з Ярослава – 5-й дивізіон. Підрозділи полку були розподілені з точки зору дислокації. У казармовому
комплексі «Червоний монастир» (вул. Театинська, 6, тепер – вул. М. Кривоноса) розташовувалось командування полку та 1-й дивізіон, у казармах на Філіповці на вул. Торошевича (тепер
– вул. Коциловського) – 2-й. Кадри запасної батареї та полковий склад – на вул. Копцовій (зараз
– вул. Княжа) [10, S.76-77; 31, s. 12, 15-16].
Кавалерійським підрозділом міжвоєнного Львова був 14-й полк уланів язловецьких. На постійне перебування до міста він прибув 1 листопада 1921 року [11, s. 37]. Улани дислокувалися у
казармах на вул. Личаківській, 76-80, які були збудовані у 1894 році на території колишньої фабрики Ф. Пітча та кількох прилеглих будівель, і казармовому комплексі на Яловцю (бічна вул.
Личаківської), що складався з житлового корпусу, стайні, ізолятора для хворих коней, складу
[3, с. 26]. Також до інфраструктури полку належали манеж і плац для тренувань, що створювало
сприятливі умови для підготовки особового складу. З цією метою часто використовувалось передмістя Львова – Пасіки, Погулянка, Винники [30, s. 44].
14-й полк уланів язловецьких, зважаючи на реорганізаційні заходи, пов’язані з кавалерією
польського війська, перебував у складі різноманітних підрозділів. З 1921 по 1924 рік належав до
6-ї бригади язди (назва «язда» функціонувала у польській військовій термінології до 1924 року,
коли була офіційно замінена на термін «кавалерія» [15]). У 1924-1930 роках – до 16-ї бригади кавалерії з командуванням у Львові. Протягом 1930-1937 рр. організаційно входив до 6-ї окремої
бригади кавалерії з командуванням у Станиславові. У передвоєнний час ця бригада отримала
назву «Подільська».
1925 року у Львові був створений 6-й авіаційний полк. Спочатку він базувався на військовому аеродромі на так званих Янівських луках (польськ. – Błonie Janowskie) [4, с. 42]. Військовий
аеродром на цьому летовищі був обладнаний під час Першої світової війни, тоді ж було створено певну військову інфраструктуру – приміщення для персоналу охорони та обслуговування
[3, с. 28]. У 1923 році було прийнято рішення перенести його на нове місце – біля села Скнилів,
що на південний захід від Львова. У 1925 році розпочалося будівництво нового летовища. До
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скнилівського цивільного летовища також був перенесений військовий аеродром. Це відбулося,
попри ще не повністю обладнану інфраструктуру, у 1929 році [2, с. 25]. Львівський авіаційний
полк існував до кінця серпня 1939 року, коли внаслідок мобілізаційних заходів був розформований, а на аеродромі Скнилів надалі функціонувала база авіації № 6 [29, s. 343]. Під опікою
6-го полку авіації на території Бескидів у с. Устянова діяла військова школа планеризму. У ній
проходили підготовку пілоти, а також займалася цивільна молодь у рамках програми з військової підготовки населення. Як правило, більшість цієї молоді в подальшому вступало до школи
авіації у Дембліні [25].
У міжвоєнний період розпочинається історія моторизованих підрозділів Львова. У 1925 році
автомобілі, у якості швидкого озброєння, були передані підрозділам кавалерії. До 14-го полку
уланів язловецьких був прикомандирований 4-й ескадрон автомобілів. У 1928 році, внаслідок
проведеної реорганізації, останній отримав автономність та підпорядковувався безпосередньо
командиру тактичного з’єднання кавалерії, а саме – командиру 4-ї дивізії кавалерії [26, S. 3-4]. У
ході подальшої реорганізації танкових військ у 1933 році відбулось об’єднання танкових та автомобільних підрозділів. У Львові була створена нова військова частина – 6-й батальйон танків
та броньованих автомобілів. Дві його танкові та навчальна роти прибули з Варшави. Подальшої
реорганізації він зазнав у 1935 році, коли на його базі був створений 6-й танковий батальйон,
який розміщувався на трьох військових об’єктах – на вулицях Б. Перацького (тепер – вул. Залізнична), Янівській (тепер вул. Шевченка) та на куті вул. Бема та Кордецького (тепер вул.
Ярослава Мудрого та вул. Олени Степанівни відповідно). Умови його дислокації не повною
мірою задовольняли потреби підрозділу. Бракувало приміщень для забезпечення харчування
(кухні, їдальні), для виховних потреб (світлиці), гаражів для зберігання техніки. Останні були
перероблені з колишніх стаєнь, однак не повною мірою відповідали вимогам пожежної безпеки
та потребам швидкого виходу або ж евакуації техніки. Істотною проблемою була відстань до
приміщень, які служили до навчальних цілей – вони знаходилися на площі Бема, в декількох
кілометрах від місця дислокації на вул. Залізничній. На початку 1937 року цю ситуацію вдалося дещо покращити за рахунок перенесення підрозділів забезпечення (складу озброєння № 6,
інших складів та майстерень), які розміщувались на території батальйону, до новозбудованих
приміщень [26, s. 7].
Окрім перерахованих вище підрозділів, до складу Львівського гарнізону входили Коменда
міста, 6-й дивізіон протиповітряної артилерії, 6-й дивізіон жандармерії, військові суд та прокуратура, склад озброєння № 6, 6-й медичний батальйон, 6-й окружний шпиталь ім. Яна ІІІ та
інші підрозділи.
Навчальним закладом Львова, що здійснював підготовку молоді до вступу в офіцерські школи, був Корпус Кадетів № 1. Він був утворений восени 1918 року в Лобозові під Краковом на
базі австрійської Військової реальної школи. Проте матеріальна база тут виявилися для нього
недостатньою, що спричинило його перебазування у 1921 році до Львова. Місцем розташування
стали будівлі колишньої Школи кадетів піхоти. Ці приміщення були збудовані в парку Кілінського у 1889 році під військовий навчальний заклад [6]. На час переведення Корпусу навчальний заклад у Львові уже мав доволі розвинену базу, до якої належали власний шпиталь, приміщення для персоналу, будинок коменданта школи та допоміжні будівлі: стайні, каретні сараї,
спортивні об’єкти, плац і т. ін. [1, с. 8-9]. Всередині 1930-х років для потреб Корпусу кадетів
було збудовано низку приміщень: навчальний корпус, спортивну базу (стадіон, спортивна зала),
каплицю, господарські приміщення тощо [21, s. 85-86]. Навчання у Корпусі проходили кадети з
усієї Другої Речі Посполитої, а кількість учнів постійно зростала – від близько 200 у 1921 році
до близько 500 у передвоєнний час [21, s. 57-61; 32, s. 24].
Таким чином, у міжвоєнний період, незважаючи на перетворення Львова з столиці Королівства Галичини та Володимирії на адміністративний центр Львівського воєводства, міліарна вага
міста не зменшилася. Навпаки, воно набуло стратегічного військового значення, стало не лише
одним з найбільших гарнізонів у державі, але й командним центром округу корпусу № VI, до
якого у військово-адміністративному відношенні входили території трьох воєводств. Окрім бойових підрозділів, тут знаходився і навчальний заклад з військовою підготовкою, один із трьох
у всій країні, що значно збільшувало престиж міста.

70

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Список використаних джерел та літератури:

1. Бураков Ю.В., Голик М.М., Івахів О.С., Красюк О.П., Ткачук П.П., Слободянюк М.В., Харук А.І. Нариси історії Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів, 2015. 125 с.
2. Енциклопедія Львова. Том 1. Львів, 2010. 328 с.
3. Енциклопедія Львова. Том 3. Львів, 2010. 736 с.
4. Енциклопедія Львова. Том 4. Львів, 2012. 816 с.
5. Слободянюк М.В. Військовий гарнізон Львова напередодні І світової війни. Галицька брама. 2007.
№ 7-8 (151-152). С. 7-17.
6. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 146 Галицьке намісництво. Оп. 54.
Спр. 367. Донесення, протоколи, листування та ін. Документи про відкриття школи кадетів у м. Львові.
8 арк.
7. Centralne Archiwum Wojskowe, m. Warszawa. Z. Dowództwa Okręgów Korpusów (Dowództwa Okręgów
Generalnych). Sygn. 371.4.3.
8. Centralne Archiwum Wojskowe, m. Warszawa. Z. Dowództwa Okręgów Korpusów (Dowództwa Okręgów
Generalnych). Sygn. 371.6.33.
9. Centralne Archiwum Wojskowe, m. Warszawa. Z. Oddział I Sztabu Generalnego. Sygn. 303.3.6.
10. Listy do redakcji. Crakovia-Leopolis. 2007. № 1 (49). S. 75-78.
11. Czaykowski W. Zarys historii wojennej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Warszawa, 1928. 40 s.
12. Czyrko J. Zarys historii wojennej pułków polskich 1918-1920. 5 Lwowski pułk artylerii polowej.
Warszawa, 1930. 39 s.
13. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 24 z 24 VIII 1927 r., poz. 292.
14. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 7 z 17 IX 1934 r., poz. 121.
15. Dziennik Rozkazów Ministra Spraw Wojskowych nr 17 z 29 IV 1924 r., poz. 261.
16. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej №34 z 17 IV 1931 r., poz. 238.
17. Hujda W. Zarys historii wojennej 19-go Pułku Piechoty «Odsieczy Lwowa». Warszawa, 1928, 34 s.
18. Jagiełło Z. Piechota Wojska Polskiego 1918-1939. Bellona, 2007. 320 s.
19. Kospath-Pawłowski E., Matusak P., Odziemkowski J., Panecki T., Radziwiłłowicz D., Rawski T. 5
Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego. Pruszków, 1997. 212 s.
20. Kozłowski E. Wojsko polskie 1936-1939: próby modernizacji i rozbudowy. Wyd. 2. Warszawa, 1974.
382 s.
21. Księga pamiątkowa dwudziestolecia Korpusu Kadetów Nr.1 Marszałka Józefa Piłsudskiego we Lwowie,
(1918-1938). 1, Część ogólna. Lwów, 1939. 140 s.
22. Kulewski A., Włodek P. Lwów; Pruszków, 2006. 415 s.
23. Lisowski W. Polskie korpusy kadetów 1765-1956. Z dziejów wychowania. Warszawa, 1982. 414 s.
24. Łydżba Ł. Lwowski III/6 Dywizjon Myśliwski. Poznań, 2011. 168 s.
25. Majerski S. Początki lotnictwa polskiego we Lwowie. Semper Fidelis. 2004. № 4-5. URL: http://www.
lwow.home.pl/semper/lotnictwo.html (дата звернення: 23.12.2016).
26. Nawrocki A. 6 Batalion Pancerny. Pruszków, 2001. 44 s.
27. Orlowicz M. Ilustrowany przewodnik po Lwowie ze 102 ilustracjami i planem miasta, Wydanie drugie
rozszerzone. LwowWarszawa, 1925. 273 s.
28. Ostanek A. VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach 1921-1939. Warszawa,
2013. 480 s.
29. Pawłak J. Polskie eskadry w latach 1918-1939. Warszawa, 1989. 425 s.
30. Polak B. 14 pułk ułanów Jazłowieckich: 1918-1945: (zarys dziejów). Koszalin, 1994. 203 s.
31. Romanowski M. Zarys historji wojennej 6-go pułku artylerji ciężkiej. Warszawa, 1929. 16 s.
32. Sprawozdanie szkolne za rok 1927/28. Lwów, 1928. 34 s.
33. Trojanowski A. ...Ut liberi vivamus. Wspomnienie patriotyczne. Cracovia-Leopolis. 2006. № 4 (48).
S. 11-16.
34. Tym J. Kawaleria w operacji i w walce. Koncepcje użycia i wyszkolenie kawalerii samodzielnej Wojska
Polskiego w latach 1921-1939. Warszawa, 2015. 569 s.
35. Wojciechowski J. 19. Pułk Piechoty «Odsieczy Lwowa» w latach 1919-1939. Pruszków, 2015. 137 s.
36. Wojciechowski J. 26 Pułk Piechoty. Pruszków, 2012. 45 s.
37. Wojciechowski J. 40 Pułk Piechoty «Dzieci Lwowskich». Pruszków, 2007. 52 s.
38. Zarzycki P. 5 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej. Pruszków, 1996. 43 s.
39. Zarzycki P. 6 Pułk Artylerii Ciężkiej «Obronców Lwowa». Pruszków, 1997. 36 s.

Стаття надійшла до редколегії 28.12.2016.
Андрей Щеглов
ЛЬВОВСКИЙ ГАРНИЗОН (1921-1939 ГОДЫ)
В статье, на основе документальной источниковой базы и историографических разработок исследовано дислокацию подразделений Львовского гарнизона в 1921-1939 годах.
Отражены особенности формирования гарнизона города в начале 20-х годов прошлого
столетия, освещено изменения в структуре городского гарнизона в межвоенный период.
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подразделение.
Andrii Shchehlov
LVIV GARRISON (1921-1939)
The city of Lviv in the interwar period became a strategic military value. Military territorial
headquarters were placed in Lviv and the city garrison was one of the largest in the interwar Polish state. It consisted of infantry, artillery, cavalry, aviation, armored units and the others. In addition to combat units, different support units and military school – Cadet Corps №1 were stationed
in Lviv. Dislocation of Lviv garrison units during 1921-1939 is analyzed in the article which is
based on available sources and historical heritage. Formation peculiarities of the city garrison
in the early 20s of the last century are presented, changes in the structure of the garrison during
the interwar period are showed.
Key words: Lviv, garrison, Second Polish Republic, polish armed forces, military unit.
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АМАТОРСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ ГУРТКИ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА»
В СЕЛАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПОВІТУ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
У статті на основі архівних джерел та краєзнавчих розвідок розглянуто діяльність
аматорських театральних гуртків товариства «Просвіта» окремих сіл Тернопільського
повіту в культурно-просвітницькому русі 20–30-х років ХХ століття. Звернено увагу на
соціально-економічне та політико-правове становище місцевих жителів в цей період та
їхнє відношення до мистецького життя краю. Висвітлено репертуар колективів на різних
етапах їхнього розвитку, охарактеризовано роботу акторів-аматорів та їхніх керівниківрежисерів.
Ключові слова: аматорський театральний гурток, товариство «Просвіта», культурно-освітня діяльність, репертуар, вистава, актори, декорації.

Кінець ХІХ – початок ХХ століття – період активного розвитку національного, політичного та культурно-освітнього життя Галичини. Це був час, коли у галицьких селах та містечках
розпочалося утвердження в місцевих жителів національної свідомості та патріотизму. Такий
рівень самоусвідомлення був можливий лише завдяки відкриттю широкої мережі навчальних
закладів і створення культурно-освітніх та спортивних установ. Найдієвішою і наймасовішою
серед них виявилося товариство «Просвіта», яке було створене у Львові 1868 р. на противагу
антиукраїнським течіям у культурному житті. Широкого поширення це товариство набуло в
кінці ХІХ – першій третині ХХ століття та охопило всі західноукраїнські землі. За даними архівних матеріалів, діяльність товариства «Просвіта» поширилася також і в кожне село і містечко
Тернопільщини. Першість займали ті села, які були найближче розташовані біля повітових міст.
Дослідження просвітницького руху Східної Галичини, в тому числі й Тернопільщини у міжвоєнний період проаналізовано науковцями. Сторінки діяльності Тернопільської філії «Просвіти» та її вплив на повітові села розглядав Б. Головин [2]. У науковій розвідці О. Боньковської розкрито театральний процес на західноукраїнських землях у 1918–1939 роках, в тому
числі діяльність аматорських гуртків при філіях товариства «Просвіта» [1]. П. Медведик у праці «Театральна Тернопільщина» подає відомості про історію та розвиток театрального життя
Тернопільщини у ХХ ст. [15]. У науковій статті І. Зуляка висвітлено особливості репертуару
аматорсько-театральних гуртків «Просвіти» міжвоєнного періоду [11]. Зародження та розвиток
культурно-просвітницького руху сіл Тернопільского повіту описував Ю. Лоза [12], Б. Палуб’як
[14], Б. Новосядлий [13]. Значна частина джерельного матеріалу міститься в документах Державного архіву Тернопільської області, центрального державного історичного архіву України у
м. Львів та в тогочасній періодичній пресі.
Незважаючи на певні здобутки науковців у вивченні цієї проблематики, ця сфера дослідження переважно має загальний характер, меншою мірою стосується діяльності аматорських театральних гуртків окремих сіл, що пов’язано із незначною кількістю архівного та фактологічного
матеріалу.
Мета статті – висвітлити діяльність аматорських театральних гуртків окремих сіл Тернопільського повіту в контексті розвитку культурно-просвітницького життя краю у міжвоєнний період, звернувши увагу на керівників гуртків, репертуар та творчий склад колективів.
Після Першої світової війни територія Східної Галичини, в тому числі й Тернопільщини,
потрапила під владу новоствореної Польської держави (Другої Речі Посполитої). Польська влада вороже ставилася до діяльності читалень «Просвіти», переслідувала активних діячів і намагалася використати будь-яку нагоду, щоб заборонити функціонування організації. Для показу
концертів, вистав та проведення інших урочистих подій сільські громади щоразу змушені були
брати дозвіл у повітовому старостві. Дуже часто просвітяни отримували заборони на проведення тих чи інших заходів. Незважаючи на значні утиски, національно-культурне життя західноукраїнського населення у цей період пожвавилось. О. Боньковська зазначає: «У міжвоєнному
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двадцятилітті в Галичині активно, у різноманітних виявах розвивався український аматорський
театр. У 1922 р. українське громадське Товариство «Просвіта» утворило окрему театральну комісію, яка при чисельних філіях і читальнях Товариства координувала і організовувала роботу
аматорських театральних гуртків. Із цією метою утворювали театральні бібліотеки, видавали
підручники з організації аматорських театрів, у серії «Народна Бібліотека» друкували рекомендований репертуар із вказівками режисерів, ноти до вистав, публікували методичні театрознавчі
розвідки з акторської та режисерської майстерності, випустили фаховий журнал «Аматорський
порадник», для оренди виготовляли декорації, гардероб, реквізит, бутафорію...» [1, с. 565].
Активна культурно-просвітницька діяльність відбувалася у селі Петриків, яке знаходиться
за 2 км на південний захід від Тернополя. Незважаючи на сумні для галичан наслідки Першої
світової війни петриківчани не втрачали оптимізму. Просвітянське життя драматичного гуртка
розпочалося з новими силами. Після подій, які відбулися в період 1914 по 1921 роки у свідомості
людей відбулися значні зміни. Багато людей поринули у вир політичних подій, ставали членами
різних партій та підпільних організацій. Ці події певною мірою відбивалися на діяльності петриківського аматорського театрального гуртка. За допомогою сцени аматори намагалися донести
до глядачів тогочасні події, втілити радість та оптимізм у їхні обличчя. Саме тоді у репертуар
входили драматичні твори різних жанрів: від комедійного чи етнографічно-побутового характеру до п’єс на історичну чи політичну тематику. Чисельність драматичного гуртка збільшувалась: на сцені з’являлись нові учасники, які своєю грою зачаровували глядачів і заохочували
їх до перегляду інших вистав. Відновлювались декорації та реквізит. Люди приносили все, що
могло знадобитися для театральної гри і оформлення сцени.
Впродовж 1927 року акторський колектив збільшився до 26 осіб. Керівником гуртка обрали
Білого Миколу – писаря петриківської «Просвіти». Аматори винесли на суд глядачів 9 вистав:
«Невольник», «Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Кропивницького, «Як ковбаса та чарка»
М. Старицького, «Знімчений Юрко» І. Наумовича, «Сатана в бочці» В. Дмитренка, «Іцко сват»
І. Трембицького, «Пан майстер Копитко» П. Мурського, «Американець», «Піймав облизня» невідомих нам авторів [4, арк. 17].
У 1928 р. через відсутність приміщення було показано лише одну виставу. Саме з цієї причини діяльність «Просвіти» на деякий час занепала [4, арк. 36]. У 1929 році петриківські просвітяни придбали житловий будинок. Згодом сільська громада переобладнала цю будівлю у
крамницю і читальню, а стодола, яка була поряд з будинком служила для постановки вистав
та інших громадських імпрез [12, с. 55]. За цей рік аматори зіграли 14 вистав [4, арк. 40]. Серед
них: «Сатана в бочці» В. Дмитренка, «Іцко сват» І. Трембицького, «Жидівка-вихрестка» І. Тогобочного, «Жертва темноти» (автор невідомий) «Клуб суфражисток» Д. Гунькевича [12, с. 54].
Аматори не припиняли своєї діяльності й в 30-і роки ХХ ст., коли тиск польської адміністрації на українців збільшився ще сильніше: забороняли проводити концерти, святкувати та відзначати великі національні та релігійні дати, на репертуар вистав вводилася цензура. Не дивлячись
на це в 1934 р. театральний гурток нараховував 25 членів. Керував роботою гуртка Володимир
Мінчановський. В театральній бібліотеці знаходилось 45 п’єс. Під час вистав аматори використовували декорації, театральне приладдя, строї. Впродовж року показали такі вистави: «Невольник» М. Кропивницького, «Гамалія» Т. Шевченка, «Ой Морозе, Морозенку» Г. Лужницького,
«В кігтях ГПУ» Ф. Олехновича «Страшна помста» С. Черкасенка, «Жертва за жертву» В. Дяченка, «Чар однострою» невідомого автора [4, арк. 20–21].
Окремі члени драматичного гуртка брали участь в товариствах і громадських рухах Тернополя, де займалися організацією концертів, урочистостей, театральних вистав та інших заходах мистецького спрямування. Так, Теодор Музичишин та Володимир Лучків – мешканці села
Петриків, були студентами Тернопільської гімназії і активно працювали над постановкою театральних дійств у місті та їздили з ними по околичних селах Тернополя [12].
Крім вистав петриківські аматори щороку відзначали релігійні свята, які були багаті театральними елементами – великодні забави, андріївські вечорниці, ходили на Різдво з вертепом
як по своєму селі, так і в сусідні села – Острів, Буцнево, Велику Березовицю, Кутківці та ін. [12,
с. 60].
Поєднуючи громадську, культурну та політичну діяльність аматори не припиняли роботи
постановки нових виста різних жанрів. Відповідно до звіту читальні «Просвіта» за 1936 р. театральний гурток цього року нараховував 35 чоловік. Керувати гуртком продовжував Володимир
Мінчановський. Працював доривочно (несистематично). В театральній бібліотеці знаходилось
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44 п’єси. Члени гуртка частково придбали та виготовили декорації та театральне приладдя.
Щодо театральних костюмів, то їх аматори не мали, адже на їхнє виготовлення потрібно було
затрачати значні кошти, яких в цей час завжди бракувало. Тому актори на сцені виступали в
тому одязі, який носили у святкові дні чи під час урочистих подій. Впродовж 1936 року аматори
показали лише три вистави: «В кігтях ГПУ» Ф. Олехновича, «Ой Морозе Морозенку» Г. Лужницького, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка [4, арк. 25].
З кожним роком у драмгуртку змінювались учасники. На зміну старшим приходили молоді
актори з новим натхненням та новими ідеями.
Через постійні суперечки та непорозуміння у сільській громаді, зважаючи на події які відбувалися напередодні Другої світової війни, активність місцевої «Просвіти» послабилась і це позначилось на діяльності драматичного гуртка. У 1937 року акторський колектив зменшився до
13 осіб. Не збільшувався і репертуар гуртка. В цьому році відіграно три вистави: «Ой, Морозе,
Морозенку» Г. Лужницького, «Зрадник» Х. Алчевської, «Злидні» (автор не відомий). На допомогу Володимиру Мінчановському (керівнику гуртка) прийшов Осип Зозуля, який виконував
функції режисера акторського колективу [4, арк. 29].
У звіті за 1939 рік дізнаємося, що делегат філії «Просвіти» з Тернополя І. Брикович критично віднісся до діяльності петриківських просвітян за цей період. Зауважував, що більше уваги
потрібно звертати на освітню працю [4, арк. 44]. Люди, відчуваючи наближення воєнних подій
перестали займатися просвітянськими справами і чекали невідомого приходу великих змін. Не
дивлячись на сумні події того часу драмгуртківці в 1939 році дали виставу «Дем’ян Чуприна»,
яка справила велике враження на глядачів, тому її повторили ще раз в сусідньому селі Острів.
Друга вистава «Ой три шляхи широкії» також була показана в Острові [12, с. 71]. Напередодні
Другої світової, 6 серпня 1939 року, на сцені поставили виставу «Гамалія» за Т. Шевченком.
Через тиждень – 13 серпня 1939 року – «Гамалію» показали в Кутківцях і Великих Бірках [12,
с. 72].
У 20–30-х роках ХХ ст. бурхливе культурне життя відбувалося у селі Біла, яке розташоване
на північно-західній околиці Тернополя і знаходилося на відстані 4 км від міста. Нелегкі повоєнні роки при новій польській владі не давали можливості просвітянам повною мірою проводити
мистецьке життя. Тому театральний гурток у кількості 24 осіб почав свою діяльність з середини
1926 р. Керівником гуртка в цей період був Курант Петро. Впродовж року було поставлено 3
вистави [16, арк. 4]. У документах зустрічаємо звіт за 1927 рік, який повідомляє про існування
білецького драматичного гуртка в кількості 25 членів. Керівник гуртка – Каправий Іван. За його
керівництва аматори показали 6 вистав: «Безталанна», «Наймичка» І. Карпенка-Карого, «Ой, не
ходи, Грицю» М. Старицького, «Пан майстер Копитко» П. Мурського, «Лихо з жінкою та лихо
без жінки» М. Омелянця, «Пошились в дурні» М. Кропивницького. Крім вистав комедійного чи
трагедійного жанру, просвітяни тішили й маленьких глядачів, демонструючи їм дитячі вистави
«Самотній в лісі» Є. Чебишева-Дмитрова та «Зустріч» невідомого нам автора. [6, арк. 33]. Починаючи з 1927 року, члени «Просвіти», у тому числі й драмгуртківці, активно почали збір коштів
на будівництво будинку «Просвіти».
До часу побудови нового приміщення читальні вистави драмгуртка відбувалися на вулиці
при хорошій погоді. Часто мешканці села пропонували акторам грати вистави у їхніх недобудованих хатах, у добре забезпечених від пожежі стодолах, а також у сільській школі, коли на це
давав дозвіл директор школи пан Раба. Багато виступів драмгуртка проводилися у власних приміщеннях національно-свідомих господарів Панька Бриняка та Михайла Голода [14].
У 1931 р. театральний гурток діяв в кількості 30 чоловік. Керівниками гуртка були троє активістів – Каправий Іван, Поліщук Павло і Курант Петро. Протягом року гурток зіграв 7 вистав
[16, арк. 8]. В 1932 році кількість членів гуртка скоротилась до 15 осіб. На відміну від попереднього року, у цьому році керувати колективом було нікому. Впродовж року аматори зіграли
7 вистав [16, арк. 12]. Неприємний випадок для місцевих активістів стався 4 квітня 1932 року.
Через відсутність дозволу від головного відділу «Просвіти» в Тернополі місцева поліція заборонила грати виставу аматорам з сусіднього села Чистилова, яких запросили білецькі активісти
[6, арк. 39].
У 1933 році діяв театральний гурток, створений при гуртку «Рідної школи». Керівника не
було, зате режисерську роботу виконував Ваврів Іван – випускник Тернопільської гімназії. Завдяки йому з’явилися декорації – мальовані краєвиди на полотні і навіть мініатюрний будинок,
який використовували під час гри в театральних дійствах. Крім цього, драмгуртківці володі-
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ли бутафорською зброєю – списами, шаблями, пістолями, карабінами та іншими реквізитами.
Актори використовували театральні костюми, виготовлені власноручно, і зберігали їх у себе
вдома. Деякі костюми належали приватним особам [16, арк. 17–18]. У 1934 році аматорський
гурток продовжував функціонувати і показав глядачам 3 вистави. Кількість учасників становила 15 осіб. Керівником гуртка став Бриняк Григорій, режисером залишався Ваврів Іван. Крім
декорацій, костюмів та іншого реквізиту, драмгуртківці володіли театральною бібліотечкою,
кількість якої становила 55 примірників. Із цих примірників було 28 п’єс, які використовували
для постановки вистав. Задля швидшого накопичення коштів на будівництво читальні почали
збирати членські внески з однієї особи в розмірі 1 злотий 70 грошів. Таким чином прибуток з
членських внесків і показу вистав становив 70 злотих з однієї вистави [3, арк. 20; 16, арк. 20–21].
У 1935 році будівництво читальні всередині приміщення було завершено. Театральний гурток в цьому році налічував 20 осіб. Режисером гуртка продовжував працювати Ваврів Іван. Під
його керівництвом аматори зіграли 4 вистави: «Лимерівна» П. Мирного, «Миколай» А. Лотоцького, «Данило Чар» та «Чар Оди» невідомих нам авторів. Театральна бібліотека збільшилась до
40 примірників, що давало кращу можливість для постановки різножанрових драматичних творів. Крім цього, зросла кількість театрального реквізиту [5, арк. 17]. Для залучення відвідувачів
організатори після вистав влаштовували різноманітні конкурси з танцями і розвагами. У 1936
році будівництво нового приміщення читальні «Просвіти» було завершено. Білецькі мешканці
запросили багато гостей із сусідніх сільських громад і культурних товариств. У цьому ж році
аматори показали 4 вистави. Активіст сільської «Просвіти» і керівник драмгуртка Павло Поліщук дав обіцянку покращити декорації, збільшити кількість театрального реквізиту, полагодити
підлогу на сцені та замінити завісу [5, арк. 54, 56].
У наступному 1937 році праця драмгуртківців не припинялася. Кількість членів гуртка становила 20 осіб. Його керівником згідно зі спогадів місцевого мешканця Василя Проціва була
дружина священика – Королюкова [14, с. 125]. Режисером гуртка залишався Іван Ваврів. Через
слабке здоров’я І. Вавріва його помічником був Павло Завідовський [14, с. 123]. Впродовж року
аматори показали 4 вистави: «Ми йдемо в бій» П. Мірчука, «Сотниківна» Б. Лепкого, двічі «Ой,
Морозе, Морозенку» Г. Лужницького та виставу про Т. Шевченка «Дитячі роки Тараса». Гурток
володів театральними декораціями, реквізитом, костюмами. Досить значною була театральна
бібліотека [6, арк. 22–23, 61].
Зі звіту читальні села за 1938 рік дізнаємося, що «читальня у звітному році не спричинила
живої діяльності. Причиною такого занепаду була, в першу чергу, байдужість членів, а дальше
брак енергії та доброї волі поодиноких членів виділу до освітньо-організаційної праці в читальні» [6, арк. 62]. Судячи з цього можна припустити, що таке становище пояснюється близьким
розташуванням села до міста Тернополя, де активно проводилися різноманітні мистецькі заходи
та культурні вечори. Очевидно, люди, які відвідували ці дійства в Тернополі, залишались байдужими до проблем своєї читальні. Незважаючи на пасивність громадян, в поточнім році було
зіграно 3 вистави. За отримані з цього кошти місцеві активісти встановили нову підлогу в залі,
де відбувалися вистави, придбали лавки для глядачів і закупили книжки в бібліотеку [3, арк. 24].
З приходом більшовицьких «визволителів» на галицькі землі у вересні 1939 року, представники нової влади заборонили діяльність білецької читальні. Розпочалися масові депортації національно-свідомих місцевих селян. Приміщення народного дому в с. Біла радянські керівники
перетворили на склад із заготівлі продуктів, при цьому знищивши усе просвітянське майно –
книги, декорації, театральну атрибутику.
Не менш активною роботою у міжвоєнний період відзначився осередок «Просвіти» села Буцнів Тернопільського повіту. Село розташоване за 10 кілометрів від Тернополя і з самого початку діяльності члени буцнівської «Просвіти» активно співпрацювали з культурно-громадськими
організаціями повітового міста.
У Буцневі зміна статуту місцевої філії «Просвіти» відбулася 17 листопада 1925 р. [9, арк. 3],
але сільські аматори почали організовувати вистави ще в 1923 р. Напередодні вшанування святих Петра і Павла голова читальні просив дозволу в головного відділу «Просвіти» в Тернополі
зіграти виставу «Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Кропивницького, яка мала відбутися 12
липня 1923 р. [7, арк. 25]. Аналогічне прохання надсилалося і восени, коли отець Ізидор Глинський просив міську владу дозволу на показ вистави «Ворожбит» Г. Цеглинського, що мала відбутися 23 листопада 1923 р. [7, арк. 24].
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У наступні роки театральне життя буцнівчан продовжувало активно розвиватись. У період
1926 – початку 1927 років театральний гурток нараховував 20 членів. Керівником гуртка обрали
місцевого активіста і талановитого організатора Івана Зварича. За цей період було зіграно дві
вистави [17, арк. 3]. Як відомо, в 1922 р. товариство «Просвіта» утворило окрему театральну
комісію, яка при філіях і читальнях координувала й організовувала роботу аматорських театральних гуртків. Тому вже в середині 1927 року для покращення мистецького рівня аматорів
за сприянням отця Ізидора драмгуртківці почали виписувати журнал «Аматорський театр». Завдяки регулярним репетиціям та акторським вмінням аматорів відбувся показ двох вистав, внаслідок чого дохід гуртка становив 20 злотих [7, арк. 33].
Як видно, діяльність аматорів в подальший період свого розвитку лише покращувалася: поповнювався драматичний репертуар, довідкова та методична література. Місцеві мешканці допомагали аматорам слушними порадами, сприяли в пошитті костюмів, оформленні сцени та
виготовленні декорацій. Незважаючи на політику пацифікації з боку польської влади, драматичний гурток найбільше розвивався саме в першій половині 1930-х років. У звіті за 1930 рік голова
«Просвіти» о. Ізидор Глинський писав: «...аматорський драматичний гурток активно розвивається і здобуває артистичність» [7, арк. 39]. У 1931 році буцнівські самодіяльні актори, керівником яких став сільський дяк Микола Мельничук, представили глядачам 14 вистав і отримали з
них доходу понад 700 злотих [7, арк. 39]. Кількість членів драмгуртка залишалася незмінною ще
з середини 1920-х років і становила 20 осіб [17, арк. 10]. Ще одним доказом активної діяльності
аматорів в цей рік було прохання до тернопільського осередку «Просвіти» про показ вистави
«Безталанна» І. Карпенка-Карого, яка мала відбутися 6 грудня 1931 року [7, арк. 38]. В 1932 році
читальня «Просвіти» знаходилася в помешканні активного громадсько-політичного діяча села
Йосипа Дмитришина [9, арк. 3]. За цей період аматори під керівництвом Миколи Мельничука
дали 6 вистав [17, арк. 17]. Значну частину коштів за показ вистав члени драмгуртка витрачали
на поповнення сільської бібліотеки при читальні [13, с. 105].
На зміну довголітнього голови буцнівської «Просвіти» о. Ізидора Глинського прийшов отець
Михайло Кулинич, який також не був байдужий до діяльності драматичного гуртка на селі.
Підтвердженням цього є заяви та дозволи для постановки аматорських вистав, які збереглися в
документах та протоколах буцнівської філії «Просвіти» за 1932 рік. Як і його попередник, отець
Михайло змушений був звертатися за дозволом для постановки вистав у повітове староство.
У звіті буцнівської «Просвіти» за 1932 рік знаходимо: «Український аматорський кружок при
читальні «Просвіта» в Буцневі просить дозволу на урядження вистави «За батька» Б. Грінченка – драму на 5 дій, яка відбудеться 6 березня 1932 року в 18 год. в залі місцевої читальні» [10,
арк. 159]. Аналогічне прохання отець Михайло відіслав і 19 квітня 1932 року для дозволу зіграти
аматорську виставу під назвою «Ніч під Івана Купала» М. Старицького, яка мала відбутися 1
травня 1932 року в 7.30 вечора в залі читальні. У цьому проханні, як і в попередньому, голова
читальні зауважував, що зібрані за показ вистави кошти будуть призначені для бібліотеки читальні [10, арк. 44].
У 1933 році головою буцнівської «Просвіти» став молодий священик Василь Курилас. Під
його головуванням аматорський драматичний гурток мав свого керівника – Андрія Хмарника і
режисера – Євгена Лукомського, який багато уваги приділяв сценічним тонкощам та акторській
майстерності аматорів. Крім цього, пан Лукомський придбав театральні костюми – 2 козацькі
жупани і 5 шароварів, а також декорації у вигляді природних краєвидів. Звертаючи більше уваги не на кількість постановок, а на їхню якість, аматори під керівництвом Євгена Лукомського
дали 3 вистави: драми «Нещасне кохання» Л. Манька, «Дівочі мрії» С. Ковбеля та комедію
М. Гоголя «Сорочинський ярмарок» [17, арк. 21–22].
У наступні роки театральним гуртком керував завідувач бібліотеки Василь Мокрій. Він як
освічена людина, що дбає про стан освіти та культури в селі, великого значення надавав місцевому драматичному гуртку. Під його керівництвом гурток становив найбільше учасників і в
1934 р. його кількість досягла 32 осіб. Василь Мокрій багато дбав також і про сценічне оформлення вистав: стан декорацій, кількість театрального приладдя і костюмів. Багато працював він
і над репертуаром, підбираючи для постановки вистав найбільш популярні того часу п’єси [17,
арк. 24–25].
У 1935 р. в театральній бібліотеці гуртка, нараховувалося 45 драматичних п’єс, збільшувалася кількість декорацій, костюмів та іншого театрального приладдя. Впродовж року аматори
підготували та показали 4 вистави: «Безбатченко» М. Старицького, «Невольник» М. Кропив-
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ницького, «Мати» Г. Косинки, «Довбуш» Я. Косовського [7, арк. 58–59]. Під час цьогорічних
зборів філії «Просвіти» Василь Мокрій порадив керівництву організувати для гуртка театральні
курси з метою покращення акторської майстерності учасників, а для керівника гуртка – режисерських навичок [7, арк. 59]. В наступному 1936 році театральний гурток працював над постановками нових вистав. Його кількість становила 32 особи. Керівниками були Василь Мокрій і
Микола Дмитришин. Учасники гуртка володіли декораціями, театральним приладдям і костюмами. Впродовж року аматори дали 2 вистави: «Пещена дитина» та «Зрада» [7, арк. 62–63]. У
1937 р. кількість членів гуртка зменшилась до 25 чоловік. Керівництво гуртка очолювали Василь Мокрій, Микола Дмитришин та Іван Зварич. В театральній бібліотеці збільшувалася кількість драматичних п’єс. В поточному році аматори представили на суд глядачів 6 вистав. Серед
них: «Лицар ночі» Б. Лепкого, «Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Кропивницького, «Їхав
стрілець на війноньку» М. Вороного, «Десятник Люлька» Б. Пирятинського [7, арк. 66–67]. На
зборах філії «Просвіти» отець Василь Курилас наголошував, щоби нове керівництво подбало
про постановку релігійних драм на сцені, а бібліотекар і керівник гуртка Василь Мокрій придбав
п’єси на релігійну тематику [7, арк. 69].
У 1938 р. театральний гурток продовжував функціонувати в кількості 25 чоловік. Керівники
гуртка мали свій театральний довідник, театральні декорації, приладдя і костюми, але небагато.
Під час показу вистав деякі декорації, тим паче костюми, нищились, а шити чи купувати нові можливості не було. Саме через це їхня кількість поступово зменшувалась. Впродовж року аматори
показали 5 вистав: «Украдене щастя» І. Франка, «Пройдисвіт» М. Вовчок, «Жидівка вихрестка»
І. Тогобочного, «Мати наймичка» Т. Шевченка, «За ближніх» невідомого нам автора [8, арк. 31–32].
До складу театрального гуртка входила здебільшого активна молодь, яка брала участь ще й
в хоровому, танцювальному гуртку та духовому оркестрі. Аматори читали різножанрові літературні твори історичної, соціально-побутової та релігійної тематики, вивчали найпопулярніші
драматичні п’єси, відвідували вистави в Тернополі та інших околичних селах. Завдяки старанням і таланту цих молодих людей керівникам гуртка вдавалося здійснювати театральні постановки на високому мистецькому рівні.
Після приходу в 1939 році на територію Західної України радянської влади, буцнівська «Просвіта» припинила свою діяльність. Культурно-мистецьке життя почало поступово занепадати.
На місцевих активістів чинився великий тиск: багато членів переслідували, арештовували та
відсилали в Сибір, а події Другої світової війни повністю припинили діяльність буцнівського
театрального гуртка.
Отже, театральне життя в околичних селах міста Тернополя розвивалося надзвичайно жваво.
Це було пов’язано з тим, що багато мешканців приміських сіл здобуваючи освіту в навчальних
закладах Тернополя чи працюючи в місті, мали більше можливостей споглядати театральні дійства у стінах залу старого замку над ставком, на сцені «Міщанського братства» або у приміщенні товариства «Сокіл», куди в свій час приїжджали львівський театр «Руської бесіди» та інші
мандрівні театри. Функції організаторів аматорських театральних гуртків виконували студенти
гімназій, університетів, вчителі шкіл, священики, або актори-аматори, які мали практичні навики участі в постановках вистав і любили цей напрям культурно-мистецької діяльності. Самовідданою працею і стараннями, керівники та учасники гуртків намагалися донести до кожного
глядача гостроту подій у виставі та привити любов до своєї нації, історії та культури.
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ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРУЖКИ ОБЩЕСТВА «ПРОСВИТА» ТЕРНОПОЛЬСКОГО УЕЗДА В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД
В статье на основе архивных источников и краеведческих исследований рассмотрена
деятельность любительских театральных кружков общества «Просвита» отдельных сел
Тернопольского уезда в культурно-просветительском движении 20-30-х годов ХХ века. Обращено внимание на социально-экономическое и политико-правовое положение местных
жителей в этот период и их отношение к художественной жизни края. Освещены репертуар коллективов на различных этапах их развития, охарактеризована работа актеровлюбителей и их руководителей-режиссеров.
Ключевые слова: любительский театральный кружок, общество «Просвита», культурно-образовательная деятельность, репертуар, спектакль, актеры, декорации.
Pavlo Smolіak
AMATEUR THEATRE GROUPS OF SOCIETY «PROSVITA» OF TERNOPIL DISTRICT
IN THE INTERWAR PERIOD
In the article on the basis of archival sources and local history intelligence discusses the activities of amateur theatre groups the society «Prosvita» of the villages Ternopil county in cultural
and educational movement 20–30 years of the twentieth century. Attention is paid to the socioeconomic and politico-legal status of local residents in this period and their relation to the artistic
life of the region. Showing the attitude of the Polish authorities to amateurs and active resistance
of people against their dominance. Describe what theatre life in outlying villages of Ternopil
developed extremely lively. This was due to the fact that many residents of suburban villages getting education in schools or working in Ternopil city and had more opportunities to contemplate
theatrical performances. Deals repertoire at different stages of their development, described the
work of amateur actors and their executives and directors, that selfless work and efforts trying to
convey to every viewer sharpness of events in the performance and cultivate love for his nation,
history and culture.
Key words: amateur theatrical group, the society «Prosvita», cultural and educational activities, repertoire, performance, actors, scenery.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ В РОКИ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ТЕРИТОРІЇ САРНЕНЩИНИ
У статті розкрито наукову проблему, пов’язану із становленням, розвитком та особливостями діяльності польського підпілля на території Сарненщини в роки Другої світової війни. Зокрема, висвітлено діяльність польських баз самооборони в Гуті Степанській
та Клесові, партизанського загону Армії Крайової «Бомба», військової та громадської організацій, керованих польським еміграційним урядом з Великобританії. Досліджено організаційну структуру, терени діяльності, військові та політичні завдання, проведено аналіз
особового та керівного складу, вказано на основні напрями і методи боротьби польського
підпілля в умовах зміни окупаційних режимів.
Ключові слова: Друга світова війна, Союз Збройної Боротьби, Армія Крайова, Гута
Степанська, партизанський загін АК «Бомба», Польський союз повстанський, Паньствова
служба цивільна, Сарненщина.

Постановка проблеми даного дослідження визначається необхідністю об’єктивного
з’ясування структури, керівного та особового складу, напрямів діяльності польського підпілля,
а також з’ясування специфіки діяльності польських підпільних організацій в умовах окупаційних режимів на території Сарненщини в роки Другої світової війни.
Зазначені питання діяльності польського підпілля на території Сарненщини досить фрагментарно привертали увагу українських та зарубіжних істориків, в основному, мало місце висвітлення їх в контексті діяльності польського підпілля на всій території Західної України. Проте
варто відзначити праці українських науковців-істориків, котрі тією чи іншою мірою займалися
висвітленням регіональних аспектів розвитку польського підпільного руху. Насамперед, це роботи І. Ільюшина, в котрих автор висвітлює волинську трагедію та діяльність польського підпілля на Західній Україні [8; 9], В. Сергійчука, котрий в своїй книзі «Поляки на Волині у роки
Другої світової війни» акцентує увагу на висвітленні документів з українських архівів даного
періоду [19], Р. Давидюк в своїх дослідженнях звертає увагу на становище польської громади та
ставлення радянської влади до польської громади на Рівненщині у період радянської окупації
краю [4; 5]. Особливої уваги заслуговують дослідження Т. Самсонюк [17, 18]. Ґрунтуючись на
архівних документах, авторка досить ретельно та достовірно відобразила діяльність польського
підпілля на Рівненщині в 1939–1941 рр.
Розв’язання наукової проблеми, пов’язаної із особливостями діяльності польського підпілля, керованого польським еміграційним урядом, в роки Другої світової війни на території Сарненщини
– основна мета нашого дослідження. Відповідно до визначеної мети окреслюємо такі завдання:
– розкрити діяльність польського підпілля на території Сарненщини з огляду на зміну окупанта протягом Другої світової війни;
– дослідити керівний та особовий склад, структуру, терени і напрямки діяльності польського
підпілля;
– проаналізувати кримінальні справи з фонду Р-2771 [1; 2; 3] Державного архіву Рівненської
області та опубліковані документи з архівів радянських спецслужб в збірниках опублікованих
документів «Польща та Україна в тридцятих – сорокових роках ХХ ст.» [15; 16].
Після початку Другої світової війни польське населення, котре проживало на західноукраїнських землях, потерпало від політичного та етнічного гноблення зі сторони радянської влади.
Тому польський еміграційний уряд намагався сконсолідувати в умовах тотального радянського
терору мілітарну ідею та визначити відповідні до наявної ситуації жорсткі засоби її реалізації.
Таким чином, поляки вирішили чинити збройний опір, показавши свою здатність до самоорганізації та самостійної діяльності після поділу Польської держави між Німеччиною та Радянським
Союзом. Метою діяльності польського підпілля на цих землях було повернення територій до
Польської держави в довоєнних кордонах.
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Найчисельнішою польською підпільною організацією на Рівненщині був Союз Збройної
Боротьби (далі – СЗБ). Попри неодноразові спроби об’єднання, паралельно існували дві його
гілки: СЗБ -1 з головним штабом у Львові та СЗБ -2 з головним штабом у Варшаві [17, с. 144].
Створення СЗБ-1 на Рівненщині відбулося в лютому 1940 р. Очільником цієї організації став
Юзеф Відавський [3, арк. 49]. Одним із завдань, котрі стояли перед ним, було створення осередків в колишніх повітах: Сарнах, Дубні, Здолбунові, Кременці та Костополі [3, арк. 55]. Щодо
створення повітового осередку СЗБ-1 в Сарнах, то створити його так і не вдалося.
Діяльність СЗБ-2 на Рівненщині розпочалася після приїзду до Рівного полковника Тадеуша Маєвського (пс. «Шмігель») [18], котрий мав на меті встановити зв’язок з уже існуючими
організаціями, переглянути особовий склад цих осередків та включити їх до СЗБ-2, передбачалося створення спеціальних підрозділів для проведення диверсійно-підривних операцій [5, с.
76]. Штаб Волинської воєводської комендатури знаходився в м. Рівне. Воєводським комендантом Волинської округи СЗБ–2 став Т. Маєвський [2, арк. 79]. Організація мала бути військовою
[2, арк. 87]. В плани полковника входило створення повітових осередків у Луцьку, Здолбунові,
Дубно та Кременці [2, арк. 94].
Для створення повітового осередку СЗБ–2 в Сарнах робились деякі спроби. В листопаді 1939
р. в м. Сарни прибув Пиус Залєський (пс. «Шимек»), уродженець с. Ковбане Сарненського повіту, котрий отримав завдання щодо організації польського підпілля на Сарненщині [1, арк. 46,
47]. У грудні 1939 р. в будинку Мар’яна Хергольда, за адресою м. Сарни, вул. 11 Листопада [1,
арк. 58], Пиус Залєський зустрівся з польським офіцером, котрий приїхав зі Львову для створення організації, метою якої була форсована підготовка збройного повстання на західноукраїнських землях проти радянської влади [1, арк. 49]. Проживав польський офіцер в Сарнах в
будинку Владинського [1, арк. 58]. Відомо, що саме П. Залєський мав стати комендантом повітового осередку в Сарнах [4, с. 294]. Одним із завдань, яке він отримав було підрив сарненського
залізничного мосту та знищення його охорони [1, арк. 55].
За короткий термін Т. Маєвському вдалося створити повітові осередки СЗБ – 2 у Луцьку,
Здолбунові, Володимир-Волинську. Однак, комендатуру в Сарнах укомплектувати так і не вдалося, оскільки її керівника П. Залеського було заарештовано органами НКВС [4, с. 294].
Початок німецько-радянської війни не став несподіванкою для Головної Комендатури СЗБ
у Варшаві [11, с. 156]. Кінець 1941- го і практично весь 1942 р. стали часом переформатування
польського підпільного руху до умов німецької окупації [14, с. 55]. У лютому 1942 р. СЗБ наказом Верховного Командувача польських збройних сил генерала Владислава Сікорського було
перейменовано на Армію Крайову (далі – АК), підпорядковану польському урядові у вигнанні,
який діяв у Великобританії [9].
Протягом 1943 р. польському урядові в еміграції вдалося створити на Волині добре організовану і справну конспіративну мережу АК зі штабом в Ковелі, комендант – Казімєж Бомбінський (пс. «Любонь») та територіальним поділом на районні інспекторати, а саме: Ковельський,
Луцький, Рівненський, Дубенський районні інспекторати та самостійний Сарненський район
АК (криптонім «Став»), що охоплював Сарненський повіт і тактично підлягав Ковельському
інспекторатові, комендант – Владислав Ридзевський (пс. «Кобус») [8, с. 146]. Одним із завдань
Сарненського інспекторату АК була організація і керівництво базами самооборони на території
повіту, котрі почали створюватись на Волині та Поліссі після наказу Головного Коменданта АК
щодо створення «Волинської самооборони» [20, с. 22].
Польська самооборона складалася з двох організаційних елементів. По-перше, утворювалися
міцні укріплення, які об’єднували кілька сіл з польським населенням. По-друге, для захисту баз
самооборони утворювали рухливі партизанські загони АК [9].
Польські бази самооборони підтримувалися радянськими партизанськими загонами. Власне,
за погодженням Рівненського підпільного обкому КП(б)У й ОШПР такі бази були створені на
Сарненщині в селах Гута Степанська та Клесів [7, с. 15].
Однією з головних польських баз самооборони на території Сарненського повіту була Гута
Степанська, яка співпрацювала з розташованою за 6 км на північ від неї Виркою [13, с. 90].
Організатором і очільником польської бази самооборони в Гуті Степанській став священик
села отець Маріан, котрий узгодив всі організаційні питання з партизанським командуванням зі
з’єднання В. Бегми та переконав місцевого католицького ксьондза Штефана об’єднати зусилля
для боротьби з окупантами [7, с. 15]. На початку липня 1943 р. самооборона в Гуті Степанській
налічувала 500 осіб. Люди були погано озброєні, диспонували тільки 80 одиницями вогнепаль-
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ної зброї, в тому числі 6 ручними кулеметами. Під опікою польської самооборони в Гуті Степанській знаходилося близько 5 000 чол., котрі були жителями навколишніх польських поселень, і
в разі небезпеки мали тікати на головну базу [13, с. 91].
Містечко Клесів на Сарненщині за часів Другої світової війни також стало важливим пунктом польської самооборони на Волині, яким керував Юзеф Краков’як. У 1943 р. до Клесова втікали польські біженці зі всієї Волині. В селі переховувалися не лише поляки, а й євреї [12, с. 5].
Слід відзначити, що командиром одного з бойових підрозділів під дивною назвою «Рибацька
пристань» став також настоятель католицького храму Антоній Хоміцький (пс. «Рох»). Одним із
пріоритетних завдань отця Антонія, було створення шпиталю для поранених вояків АК та партизанського з’єднання «Ще Польща не згинула» під командуванням Роберта Сатановського, яке
діяло в структурах радянського партизанського руху [12, с. 5].
Як вдавалось настоятелю костелу «працювати» на дві ворогуючі сторони, залишається загадкою. Адже відомо, що в 1943 р. А. Хоміцький закупляв для польської націоналістичної організації «Польський Союз Повстанський» (далі – ПСП) боєприпаси та продукти, отримуючи кошти
від керівника Сарненської організації ПСП Владислава Ридзевського (псевдо «Кобус») [7, с. 16].
А про його співпрацю з радянськими партизанами залишилася інформація, яку збирали в рамках
слідства, проведеного після війни, щодо надання ним інформації про присутність і озброєння
німецького гарнізону в Клесові, про проходження поїздів через ст. Клесів, передачу до загону
солі, соди (по 20–30 кг), паперу, предметів дамського туалету для розвідниці-радистки, направленої згодом у глибокий німецький тил для виконання спеціальних завдань, а також фарб, необхідних в загоні для оформлення плакатів для радянської пропаганди. Також грудні 1943 р. по
вказівці радянських партизан передав німецькій жандармерії відомості про дислокацію загону
УПА Т. Бульби-Боровця з метою їх знищення [7, с. 17].
Для захисту баз самооборони на території Сарненського повіту діяв рухливий партизанський
загін АК «Бомба», керівник – капітан Владислав Коханьський (пс. «Бомба», «Вуєк», «Булла»)
[20, с. 23], його ад’ютантом був Збіґнев Клімовський (пс. «Нємчик») [16, с. 702]. Поповнення
загону відбувалось за рахунок добровольців з місцевого польського населення та околиць Сарн,
Клесова та Рокитно [16, с. 700]. На початку своєї бойової діяльності В. Коханський в районі бази
самооборони Гута Степанська організував загін, особовий склад 100 чол., котрий в короткому
часі був розгромлений українськими партизанами. «Бомба» із залишками загону передислокувався в ліси в районі Сарни – Моквин, де сформував бойовий загін, особовий склад якого налічував 800 чол. [16, с. 668].
Структура загону в грудні 1943 р.: кулеметна рота (станкові й ручні кулемети, супровідна
зброя, протитанкові гармати), особовий склад 150 чол.; 2 стрілецькі роти по150 чол. (рота складалась з 3 взводів, взвод – з 3 відділів); кінна розвідка (6 секцій по 8–10 чол.); жіночий взвод (санітарки, швачки, кухарки); адміністративно-штабний взвод (близько 70 чол.), головним завданням була охорона командування та обозів; відділ жандармерії, в обов’язки входило підтримання
порядку та профілактика спроб грабежу в загоні; санітарна секція (4 чол); командир 1 роти – пор.
Зенон Бляховський (пс. «Стремено») [16, с. 702] (до листопада 1943 р. З. Бляховський діяв як
керівник партизанського загону АК «Стшем’є» в районі бази самооборони Рудня Сарненського
повіту, особовий склад налічував 100 чол. [20, с. 23]); командир 2 роти – Фелікс Щепаняк (пс.
«Щепцьо»); командир 3 роти – Юзеф Вайдик (пс. «Чарни»); капелан загону – колишній ксьондз
Леон Спєвак (пс. «Обозник»), майор запасу [16, с. 702].
Коли стало зрозуміло, що війна протриває ще певний час, керівництво АК розгорнуло диверсійні операції проти німецьких окупантів, уникаючи великих сутичок із противником, щоб не
наражати на небезпеку цивільне польське населення, вело розвідувальну та пропагандистську
діяльність [10, с. 37]. Як зазначає в своїх спогадах, В. Коханський його загоном був ліквідований
шеф СД Сарненського повіту з 12 чол. охорони на трасі Костянтинівка – Янівка під Сарнами, в
якості здобутих трофеїв отримали ручний кулемет системи «Браунінг» і гвинтівки з боєприпасами та гранати. Його загоном також була проведена ліквідація патрулів на залізничній колії між
Рокитно і Клесовом. Під час бою здобули чеський ручний кулемет системи «Брен», гвинтівки,
автомат з боєприпасами та гранати [16, с. 710].
В свою чергу нацисти, використовуючи антагонізм між поляками та українцями, не заперечували діяльності польських збройних загонів, забезпечували їх зброєю та боєприпасами, за що
вимагали від них компенсації, тобто відкритої боротьби проти радянських та українських пар-

82

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

тизан. Хоча з серпня 1943 р. загін В. Коханського «Бомба» почав проявляти вороже відношення
до радянських партизан. Були випадки вбивства і роззброєння останніх [16, с. 828].
Паралельно на території колишнього Сарненського повіту активізували свою діяльність польські націоналістичні військові організації, керовані польським еміграційним урядом. Упродовж
весни 1943 р. – лютого 1945 рр. в м. Сарни діяла польська підпільна організація Польський Союз
Повстанський. В його структурі найнижчою ланкою був відділ (дружина) – 18 чол. (командир,
його заступник, 2 зв’язкових та 14 бійців). В склад взводу входило командир, його заступник, 2
зв’язкових, 4 зв’язкових від дружин. У взводі було 4 дружини [16, с. 666].
Колишній Сарненський повіт було поділено на два округи ПСП: західний і східний, котрі, в
свою чергу, ділились на райони. Комендант західного округу ПСП – Мартін Бжозовський (пс.
«Лєх»), в організації перебував з весни 1943 р., організатор баз самооборони в околицях сіл Антонівка та Рафалівка колишнього Сарненського повіту [16, с. 666]. До західного округу входили
села Антонівка (крипт. «Ліда»), Володимирець (крипт. «Троки»), Рафалівка (крипт. «Вілейка»),
Гута-Степанська (крипт «Борислав») [19, с. 270]. Комендант східного округу ПСП – Владислав Ридзевський (пс. «Кобус») – паралельно комендант Сарненського інспекторату АК, організатор баз самооборони у селах району, займався підготовкою кадрів для вчинення диверсій
на залізничних комунікаціях та збором медикаментів та обмундирування для ПСП [6, с. 133];
керівник розвідувальних операцій – Йосип Буякевич (пс. «Північ»); керівник організації проведення бойових операцій – Чеслав Бачинський (пс. «Гуцул»); відповідальний за зберігання зброї
– Броніслав Броневецький (пс. «Борис»). Для обміну інформацією, поширення наказів та розпоряджень працювали кур’єри. Секретна документація була зашифрована спеціальним шифром.
В с. Рафалівка явочною квартирою був будинок місцевого ксьондза, в с. Антонівка – будинок
голови місцевого кооперативу «Лижви» (мав пс. «Буря») [16, с. 666, 668]. Польське підпілля
Сарненської округи отримувало секретну інформацію та накази від Ковельського інспекторату
через ці явочні квартири [19, с. 270].
Явочна квартира ПСП в м. Сарни знаходилась по вулиці Грибовій, 10, де зустрічались і вели
перемовини керівники та члени організації. Відомо прізвища членів організації: Олімпія Шляхетко (пс. «Скала»), діяла в організації з липня 1943 р., зв’язкова, забезпечувала зв’язок між
В. Ридзевським та членами організації, такими як «Щупак», «Зожа»; Стефанія Томчикова (пс.
«Христина»), в організації з літа 1943 р., зв’язкова, забезпечувала зв’язок між В. Ридзевським та
М. Бжозовським, приймала від членів організації нелегальну літературу і передавала її керівникам. Власне, в її помешканні була явочна квартира, в якій вона зберігала медикаменти, тютюн,
папір [6, с. 133-134].
Керівництво ПСП щодо німецьких окупантів зайняло вичікувальну позицію, надіючись, що
німці в найближчий час зазнають поразки. Щодо Радянського Союзу, то позиція поляків була
ворожою, так як в майбутньому планувалась боротьба за західноукраїнські землі [16, с. 668].
Для наближення своєї мети польський еміграційний уряд використовував роботу не тільки
членів військових організацій, але й залучав до боротьби польське цивільне населення через Делегатуру Уряду на місцях, підготовляючи адміністративний апарат для майбутнього управління
країною. Такою організацією в Сарнах була Паньствова служба цивільна (далі – ПСЦ), інша назва – Делегатура Уряду (далі – ДУ) – територіальна громадська організація [15, с. 212].
Повітова структура ПСЦ-ДУ: відділ інформації (керівництво розвідкою і контррозвідкою);
відділ самооборони (забезпечення польського населення зброєю, навчання володіння зброєю, організація тайників для переховування зброї, медикаментів, а також організація санітарної служби
); відділ соціального забезпечення (надання матеріальної допомоги польським біженцям, хворим,
дітям); відділ шкільний (підбір вчителів і організація навчання польських дітей в національному
дусі); відділ пропаганди (агітація за підтримку польського еміграційного уряду в Лондоні); відділ
видавництва (видання та поширення антирадянської літератури і газет) [15, с. 214].
Керівником Сарненської ПСЦ-ДУ був Станіслав Вітчак – повітовий делегат уряду в Сарненському повіті [15, с. 590]. Організація діяла в місті Сарни з літа 1943 р. до грудня 1944 р. Відомо
також прізвища декількох членів Сарненської ПСЦ - ДУ, це: Марія Мацулевич (пс. «Ванда»),
зв’язкова, отримувала кореспонденцію від воєводського делегата уряду і передавала її С. Вітчаку, а також за їхнім дорученням зберігала грошові кошти організації, так зв. «залізний фонд»;
Владислав Камінський, зв’язковий, мав тісний зв’язок із керівниками польських підпільних організацій, що діяли в м. Сарни, такі як С. Вітчак, Сорока (пс. «Юзеф»), він же Ковальський, а
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також з керівником військової організації ПСП В. Ридзевським. Квартира В. Камінського використовувалась для явок і зустрічей [6, с. 134].
Отже, в роки Другої світової війни, не зважаючи на всі спроби Головної Комендатури під
час радянської окупації терену, в Сарнах створити підпільний осередок СЗБ так і не вдалося, в
зв’язку з арештами підпільників органами НКВС. Під час нацистської окупації, на терені була
розвинута сильна підпільна структура АК. Зокрема, Сарненський інспекторат АК керував діями польського партизанського загону АК «Бомба» для захисту баз самооборони в Рудні, Гуті
Степанській та Клесові. Паралельно на терені діяли військова організація Польський союз повстанський, а також громадська організація Паньствова служба цивільна – Делегатура уряду.
Основними напрямами діяльності польського підпілля на Сарненщині, керованого польським еміграційним урядом з Великобританії були:
– боротьба проти українського визвольного руху, що мав на меті побудову Української держави на теренах польських державно-політичних інтересів;
– проведення диверсійних операцій проти німецьких окупантів з умовою уникнення великих
сутичок, щоб не наражати на небезпеку місцеве польське населення;
– окремі випадки співпраці з німецькою адміністрацією для лояльного відношення зі сторони
останніх щодо діяльності польського підпілля;
– співпраця з радянськими партизанськими загонами, для спільної боротьби проти українського визвольного руху;
– діяльність, направлена на формування ідеї нової польської держави на теренах, що відійшли
від Польщі у 1939 р. та забезпечення польського владного представництва в окупаційних умовах, організованими польським еміграційним урядом, польськими підпільними організаціями.
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Виктория Дашко
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬСКОГО ПОДПОЛЬЯ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ САРНЕНЩИНЫ
В статье раскрыта научная проблема, связанная со становлением, развитием и особенностями деятельности польского подполья на территории Сарненщины в годы Второй
мировой войны. Проанализирована деятельность польской военной и гражданской организаций, управляемых польским эмиграционным правительством из Лондона. Исследована
организационно-территориальная структура и территория деятельности, военные и политические задачи, проведен анализ личного и руководящего состава, указаны основные направления и методы борьбы польского подполья в условиях смены оккупационных режимов.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Союз Вооруженной Борьбы, Армия Крайова,
Гута Степанская, партизанский отряд АК «Бомба», Польский повстанческий союз, Паньствова служба цивільна, Сарненщина.
Viktoria Dashko
THE ACTIVITY OF POLISH UNDEGRAUND FORMATIONS IN SARNY REGION DURING THE WORLD WAR II
The article dedicated to the scientific problem associated with the formation, development, and
characteristics of the activities of the Polish underground formations in Sarny region during the
World War II. The author highlights activities of the Sarny Inspectorate Home Army, the Polish
Base of Self-defense in Huta Stepanska, the Partisan platoon Home Army «Bomba», the military
organization Polish Rebel Union, and the public organization Panstvova Civil Service, that were
managed by the Polish Emigration Government. By author also were researched organizational
and territorial structure, managerial and personnel stuff, military and political objectives, basic
forms and methods of fighting of the Polish underground formations in a changing occupants
regimes. In the article were analyzed the main directions of the Polish underground formations activities in Sarny region: fighting against the Ukrainian liberation movement, conducting sabotage
operations against the German occupiers, cooperation with the German administration, cooperation with the Soviet partisan platoons, activities oriented toward the formation of idea of the new
Polish country on the territory that were taken from Poland in 1939, and providing Polish governmental representatives in occupational conditions, that were organized by the Polish Emigration
Government, the Polish underground formations.
Key words: the World War II, the Union of Armed Combat, the Home Army, Huta Stepanska,
the Panstvova Civil Service, the Partisan platoon HA «Bomba», the Polish Rebel Union, Sarny
region.

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО
Тетяна Дубляниця

УДК 930.2(477.82)

ІНВЕНТАР 1556 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО
ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ВОЛОДІНЬ КОРОЛЕВИ БОНИ НА КОВЕЛЬЩИНІ
Стаття присвячена дослідженню інвентаря Ковельського староства 1556 року. Визначається його інформаційний потенціал для вивчення соціально-економічного розвитку
староства на момент переходу його від королеви Бони до Жигимонта-Августа. Проаналізовано можливість використання інформації джерела при дослідженні господарсько-адміністративних одиниць минулого.
Ключові слова: інвентар, описово-статистичні джерела, Ковельське староство, повинності, фільварки, структура населення, дворище, лан.

Вивчення господарсько-адміністративних одиниць минулого значною мірою залежить від
стану збереження описово-статистичних джерел. Особливе місце серед них займають інвентарі.
Вони створювалися при передачі приватних володінь в оренду або спадщину, в разі їх продажу
або розподілу між нащадками, а також при введенні в володіння державними маєтностями новопризначених старост.
Для свого часу інвентарі мали важливе юридичне значення, через що протягом тривалого періоду зберігалися в архівосховищах. Саме ця обставина значним чином сприяла тому, що частина
цієї документації дійшла до нашого часу. Крім того, з інформаційної точки зору даний вид джерел є найточнішим, бо створювався для власних господарських потреб і при контролі власника.
Цінність інвентарів в основному пояснюється трьома причинами: 1) багатством вміщеної
в них інформації, 2) масовістю, 3) відносною однорідністю форми. Усі інвентарі, хоча і не в
повному обсязі, об’єднує їх форма. Найчастіше зустрічається потрійна структура: опис двору і
фільварку, опис осілості, опис повинностей. Перша частина найчастіше постає у вигляді опису,
а дві інші – у формі таблиць [8, с. 128 – 129]. Таким чином, особливість даного виду джерел
полягає у тому, що в них присутня не лише констатація фактів, але й можливий, в певних випадках, їх ширший опис.
Інвентар Ковельського староства 1556 р. з’явився внаслідок переходу цих маєтностей від
королеви Бони, яка володіла ним з 1543 р. і зарекомендувала себе як ефективна управителька,
до Жигимонта-Августа, Вона прагнула до всеохоплюючого господарського обліку та впорядкування управління [3, с. 14, 15]. Перебування Ковельщини у володінні королеви Бони, сприяло
забезпеченню цього регіону описово-статистичними джерелами.
Більшість інвентарів містить багато відмінностей, бо спочатку не існувало чіткого формуляру для їх складання. З огляду на це, завданням даної статті є необхідність з’ясувати інформаційну насиченість даного джерела та особливості його свідчень для вивчення соціальних та
економічних аспектів історії Волині середини XVI ст.
Інвентар 1556 року і раніше був відомий дослідникам. Дане джерело знав і використовував
у своїх дослідженнях І. Д. Бойко. У своїй праці, присвяченій українському селянству в другій
половині XVI – першій половині XVII ст., вчений посилається на джерело при розгляді землекористування, повинностей селян, фільварків, диференціацію селянства Ковельського староства
[5, с. 156 – 157, 291 ]. І. Д. Бойко намагався показати еволюцію феодальної ренти за півстоліття
і зміни економічного побуту селянства в цьому регіоні на основі інвентарів 1556, 1590 і 1609
рр. Сучасні дослідники також використовують у своїх дослідженнях відомості інвентаря 1556 р.
Характеризуючи описово-статистичні джерела другої половини XVI – початку XVII ст. з історії
міст Ковельщини та староства в цілому, В. Б. Атаманенко у своїх статтях значну увагу приділяє
інвентарю [3; 4]. Однак, потрібно зазначити, що даний документ належить до неопублікованих
джерел і на сьогодні грунтовна джерелознавча характеристика інвентаря в українській історіографії відсутня. Зараз цей документ зберігається в Центральному Державному Історичному
Архіві України в м. Києві. Складено інвентар польською мовою. За своїм обсягом він займає 51
аркуш.
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За інвентарем 1556 року в Ковельському старостві нараховувалося 39 поселень, відповідно 3
міста та 36 сіл. Зокрема, до міст віднесено Ковель, Вижву та Миляновичі [1, арк. 3, 28, 43]. До
Ковеля належали наступні села: Вербка, Бахів, Лаодовля, Облапи, Гошерниче, Мощена, Соколова Воля, Мутвиця Воля, Хлевечле, Осовинська Воля, Туличів, Тишівка, Білин, Скулин, Стеблі, Колодяжне, Колодяжна Воля, Красна Воля, Млинська Воля, Дубно, Волоша [1, арк. 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27]. Якщо до Ковельського ключа належало 21 поселення, то до
Вижівського лише 9: Брід, Стара Вижва, Шайно, Грицьковичі, Красноволя, Поридуби, Хотечів,
Нуйно, Мощиця [1, арк. 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42]. Найменшим був Миляновицький ключ, де знаходилося лише 6 поселень: Туровичі, Кличковичі, Ольшаниця, Жилів, Годовичі, Краловичі [1,
арк. 44, 45, 46, 47].
Хоча інвентар називає містами 3 поселення – Ковель, Вижву та Миляновичі, але серед них
лише Ковель за своєю структурою відповідає статусу міста. На відміну від Миляновичів та Вижви, інвентар описує наявну тут вуличну мережу. Починається опис, можливо, із Ринкової площі, хоча прямо в інвентарі це не вказано [1, арк. 3]. Тут проживала третина всіх міщан. В. Б.
Атаманенко припускає, що навряд чи таким великим міг бути Ринок. Ймовірно, йшлося або про
вулицю або про ринкову площу та ще якусь вулицю [3, с. 16 ]. Далі в інвентарі перераховано
міщан, що проживали на 5 вулицях: Півгрецькій, вулиці за жидівською брамою, Підлузькій,
Шамаревській, Підлузькій на волі [1, арк. 6, 7, 8, ]. Також в м. Ковелі знаходився Козій ринок та
передмістя Глинянка [1, арк. 9, 11]. Велику кількість населення мав Козій ринок, а найменшу –
Шамаревська вулиця та передмістя Глинянка [1, арк. 8, 9 – 12]. У випадку м. Вижви та м. Миляновичів, інвентар не вказує на вуличну мережу; лише у Вижві було передмістя Вижівська Воля
[1, арк. 30].
Про рівень розвитку міста може свідчити заняття його мешканців, зокрема, наявність ремісничих спеціальностей. Окремо в описі ця категорія не виокремлюється, але в переліку міщан в
деяких випадках можна визначити їхні професії. Дуже часто поряд з іменем ковельських міщан
зустрічається вставка «коваль» (11 разів) та «швець» (18 разів), рідше – «м’ясник» (2 рази),
«кушнір» (1раз), «будник (1 раз), «шаповал» (1 раз), «шевко» (1раз) [1, арк. 3 – 12 ]. Серед ремісничих прізвищ вижівських міщан зустрічаються лише «коваль» (4 рази) «швець» (3 рази)
та ситник (1раз) [1, арк. 28 – 30]. При описі м. Миляновичі вказівки на ремісничі спеціальності
міщан відсутні. Серед національностей міщан інвентар конкретно вказує лише на євреїв («жидів»). В м. Ковелі існувало 19 жидівських будинків, які оподатковувалися [1, арк. 13], у м. Вижві
– 2 [1, арк. 31]. Якщо врахувати, що єврейська громада завжи тяжіла до суто міських занять, то
кількість її представників в містах також могла говорити про рівень їх розвитку. Таким чином,
євреї в Ковелі становили близько 7% (якщо враховувати 23 будинки, з яких 19 підлягали оподаткуванню), у Вижві – 1,3%. У Миляновичах єврейська громада була відсутньою, як і вказівки
на ремісничі спеціальності, що свідчить не на користь його як міста, яке мало чим за усіма показниками відрізнялося від великих сільських поселень.
За чисельністю будинків П. М. Сас у своїй праці поділяє всі міста на три групи: малі (до 200
будинків), середні (від 200 до 700 будинків) і великі (більш ніж 700 будинків). Вижву і Миляновичі він відносить до малих міст, а Ковель – до середніх [7, с. 21 – 22 ]. Дійсно, за інвентарем
1556 р в м. Ковелі було 330 будинків, 19 єврейських, а також мешкало 38 коморників, 5 гуменників, 4 замкових слуги [1, арк. 12 – 13]. У м. Вижві – 115 будинків, 2 єврейські будинки [1, арк.
31], м. Миляновичі – 44 будинки і 12 городників [1, арк. 43 – 44].
Всі міщани зазначених міст користувалися землею, яка поділялася на лани, фільваркові морги, поля, сіножаті, за які сплачували податки: з лану – 6, з фільваркового моргу – 3, поля – 11,
сіножаті – 11 грошів [1, арк. 14]. Окрім того, з будинку платили в м. Ковелі по 4 гроші, м. Вижві та м. Миляновичах – 3 гроші [1, арк. 14, 31, 44]. Менше в Миляновичах платили чиншу з
будинку порівняно з Ковелем та Вижвою – лише 3 гроші [1, арк. 44]. Окремою статтею доходів
були прибутки від млинів, солодовень, броварень і корчем. Зокрема, млинів у Ковелі було 2,
Вижві – 5, Миляновичах – 2. Також у Ковелі було 5 солодовень, броварня і корчма, Миляновичах – броварня і корчма [1, арк. 14, 31, 44]. У Вижві та Миляновичах також була присутня така
повинність, як медова данина [1, арк. 31, 44]. Звичайно, тут перераховано не усі статті доходів з
міст, але в інвентарі вони досить докладні та розлогі, що пояснюється основним призначенням
цього виду описово-статистичних джерел. Різноманітні платежі з м. Ковеля складали 305 кіп 59
грошів, з м. Вижви – 71 копа 8 грошів, з м. Миляновичів – 11 кіп 36 грошів [1, арк. 14, 31. 44].
Таким чином, доходи міст співвідносилися з їхніми розмірами.
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Певним недоліком при описі міст є те, що в інвентарі відсутня будь-яка інформація про замок, військовий потенціал, мала інформативність стосовно професійної та національної приналежності міщан. Загалом, вся інформація спрямована на визначення прибутковості міст.
При опрацюванні описів сіл Ковельського староства, видно, що не у всіх селах була проведена волочна поміра. Ряд сіл жило ще дворищним ладом: Білин (13 дворищ), Скулин (8 дворищ),
Стеблі (1 дворище), Хотечів (23 дворища), Нуйно (15 дворищ), Мощиця (8 дворищ) [1, арк. 22 –
25, 37 – 42]. Кількість господарств у кожному окремо взятому дворищі могла бути дуже різною.
У дворищі, як правило, в середньому було 2 – 3 сім’ї. Хоча зустрічаються дворища, в яких було
7 і навіть 9 сімей. Так, в с. Білин на 13 дворищах знаходилося 26, с. Скулин на 8 дворищах – 39,
с. Стеблі на 1 дворищі – 8, с. Хотечів на 23 дворищах – 66, с. Нуйно на 15 дворищах – 42, с. Мощиця на 8 дворищах – 12 господарств [1, арк. 22 – 25, 37 – 42]. В інших селах селяни вже жили
на ланових наділах або їх частинах. Більшість господарств мали в своєму розпорядженні 1 лан,
хоча були присутні і пів ланові. Така ситуація спостерігається у с. Вербка, с. Облапи, с. Мощена,
с. Хлевечле, с. Стара Вижва, с. Туровичі, с. Кличковичі, с. Ольшаниця [1, арк. 14 – 15, 17, 18, 20,
33, 44, 45], що становило біля 40 господарств. Найбільшими за кількістю ланових господарств
були с. Мощена Ковельського та с. Стара Вижва Вижівського ключа (відповідно, 41 та 38 ланів)
[1, арк. 17, 32].
Окрему категорію населення складали городники. Городники становили категорію бідних
селян, які з тих чи інших причин не мали змоги обробляти великі польові наділи, а лише працювали на своїх городах розміром близько 3 моргів землі. Зокрема, городниками ставали сім’ї,
які втратили годувальника (вдова з малими дітьми); прийшлі з інших сіл селяни, котрі, якщо й
мали якісь статки, то залишили їх на попередньому місці і їм потрібен був час, щоб обзавестись
господарством та поліпшити своє матеріальне становище; розорені селяни, а також молоді господарі, які щойно виділилися з батьківського дворища і починали самостійне господарювання.
У Ковельській волості городники були представлені в таких селах: Бахів – 4, Мощена – 6, Хлевечле – 3, Туличів – 3, Шайно – 11, Грицьковичі – 2, Поридуби – 10, Жилів – 1, Годовичі – 1 [1,
арк. 16, 19, 20, 21, 34, 35, 37, 46].
Серед окремо описаної категорії населення в інвентарі виділено бояр путних. Зокрема, в с.
Вербці було 2, с. Облапи – 4, с. Туличові – 3, с. Поридубах – 6, с. Кличковичі – 2, с. Жилові – 2,
с. Годовичі – 6 [1, арк. 15, 17, 21, 36, 45, 46]. Вони належали до категорії сільського населення,
яка була звільнена від повинностей за виконання певної служби.
На 1556 рік в Ковельському старостві було ще достатньо вільного земельного фонду. Про це
свідчать неодноразові згадки в інвентарі про пусті лани та землі. Найбільше пустих ланів було
в с. Гошерниче – 5 [1, арк. 17], по 3 лани – в с. Вербка та с. Дубно [1, арк. 15, 27], 2 лани – в с.
Соколова Воля [1, арк. 19], по 1 лану – в с. Мутвиця Воля, с. Туличів, с. Красноволя [1, арк. 20,
21, 36], по півлану – в с. Облапи та с. Ольшаниця [1, арк. 17, 47], земля одного дворища лежала
пусткою в с. Скулині [1, арк. 25]. Якщо підрахувати загальну кількість вільних ланів, то матимемо 17, а також одне дворище.
Актуальним питання історії селянства в XVI ст. є його повинності, які поділялися на грошову, натуральну та відробіткову ренту. Для різних категорій селян їх розмір був відмінний, з
урахуванням економічних можливостей кожного. Інвентар 1556 р. не містить відомостей про
відробіткову ренту та її тривалість (кількість днів). Лише для села Вербка вказано, що «робити
кожного дня повинні» [1, арк. 15]. Стосовно грошових та натуральних повинностей, то вони в
інвентарі розписані чітко окремими пунктами в кінці опису кожного села. Зумовлено це, звичайно, тим, що описувачів цікавила насамперед кількість отриманих доходів. Найчастіше чинш
з лану становив 10 грошів, лише в с. Колодяжній Волі – 20 грошів [1, арк. 26], с. Ольшаниці
– 4 гроші [1, арк. 45], с. Туличові, с. Тишівці, с. Красній Волі, с. Дубно – по 6 грошів [1, арк.
22, 27]. Грошова повинність була також представлена виплатою воловщизни та сторожового.
Часто грошовий чинш замінювався бранням меду. За підрахунками І. Д. Бойко, в середньому з
родини-господарства стягувалися 53 грошів і 3 липівки меду (або 1 злотий 12 грошів) [5, с. 157].
В якості натуральної данини давали овес, жито, гусей, курей та ін. Вівса найчастіше давали 4
маци, хоча в с. Туличові та с. Ольшаниці – по 2 маци [1, арк. 22, 45], а с. Грицьковичах – 1 мацу
[1, арк. 35]. Жита – півмаци, і лише в с. Шайно – по маці [1, арк. 34]. Отже, провівши аналіз повинностей селян, видно, що вони не становили єдиної норми. Ймовірно, адміністрація підходила
індивідуально до кожного села.
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З опису повинностей можна зробити висновок, що найпоширенішими серед зернових культур в господарстві селян були овес та жито. Займалися селяни окрім рільництва та тваринництва допоміжними промислами – рибальством та бортництвом. Серед переліку городників села
Вербка зустрічаємо риболова замкового [1, арк. 15]. Про розвиток бортництва свідчить медова
данина, яку сплачували селяни, особливо ті, які жили дворищним ладом. Також серед селян,
очевидно, були такі ремісники як коваль та швець. Згадки про них містяться в описі сіл Білин та
Хотечів [1, арк. 23, 37]. З зерновим господарством були пов’язані промисли з переробки зерна на
борошно, пиво, горілку. Зокрема, млини знаходилися в с. Білині, с. Млинівській Волі, с. Хотечові, с. Нуйно, с. Годовичі [1, арк. 24, 27, 40,42, 48], корчма – в с. Шайно, корчма і броварня – в
с. Краловичі [1, арк. 34, 47].
XVI століття ознаменувалося появою в шляхетських господарствах фільварків, що були засновані на праці залежних селян та своєю продукцією були орієнтовані на ринок. Інвентарі належать до одного з найбільш інформаційно насиченого для вивчення фільваркового господарства виду описово-статистичних джерел. За інвентарем 1556 р. в Ковельському старостві вже
було 8 фільварків [1, арк. 48]. Встановити їх місцезнаходження за даними інвентаря неможливо.
Для цього можна скористатися лише свідченнями пізнішого інвентаря 1590 р., який так само
вказує на існування 8 фільваркових дворів у Вижві, Миляновичах, Вербці, Білині, Грицьковичах, Хотечові, Нуйно, Туличові [1, арк. 64, 65, 67, 68, 70 – 72]. Однак, проблемою залишається і
те, що окремо описи кожного фільварку в інвентарі відсутні, лише в кінці вказано урожай фільваркового збіжжя на 1555 р., кількість худоби, свиней та птиці. Таким чином, судити про розміри цих фільварків, забудови їх дворів, особливості їх розвитку неможливо. Недостатньо також
інформації для визначення величини урожайності різних зернових культур, що вирощувалися у
фільварках.
Найпоширенішими зерновими культурами у фільваркових господарствах на той час були,
жито, пшениця, овес, ячмінь. Найчастіше найбільшу частину оброблюваного ареалу, особливо у
вигляді озимини, займало жито. Його частка в обороті була весь час найбільшою. Призначення
жита – крім продажу – було переробка на борошно, а також годівля худоби соломою або січкою,
не виключено, що використовувався і для вироблення пива [10, с. 139]. Урожай жита 1555 р.
серед ковельських фільварків був найбільшим серед інших зернових культур і складав 1736 кіп
[1, арк. 48].
З товарної точки зору надзвичайно велику роль відігравала пшениця. Хоча її ареал в зерновому господарстві був не таким великим, а вирощування її залежало від багатьох умов, передусім
природних, особливо від якості грунту [10, с. 140]. Урожай пшениці ковельських фільварків
в інвентарі 1556 р. не зазначений, сказано лише, що пшениці залишилося 47 кіп [1, арк. 48]. З
реєстрів збору водяного мита Влоцлавецької митниці 1555 – 1576 рр. видно, що королева Бона
постає як експортер 140 лаштів озимої пшениці з Ковельського староства у 1555 році, що дорівнювало близько 280 тонн (1 лашт – міра зерна близько 2 тонн) [2, с. 161]. Якщо врахувати, що
1 лашт коштував 25 злотих, то отримаємо прибуток від даної торгової операції в 3500 злотих.
Велику частину в зерновому господарстві займав овес. Причина цього – мала вибагливість
його до грунтів, хоча урожайність була нижчою, ніж жита та пшениці. Ціна на нього була низькою, використовувався він головним чином для годівлі худоби [10, с. 140]. 1555 р. в ковельських
фільварках було зібрано 1141 ½ кіп вівса [1, арк. 48]. Також у великій кількості його одержували
в якості натуральної данини від підданих селян.
Ячмінь відігравав значну роль в тогочасному господарстві, хоча не займав такого великого
ареалу, як жито, овес чи пшениця. Свідчать про це і дані інвентаря, де говориться, що ячменю
вродило 96 кіп [1, арк. 48], значно менше ніж жита та вівса. Він призначався для продажу, соломи для худоби, для вживання в їжу людьми, а головним чином для виготовлення пива [10,
с. 141].
Сіяли у фільварках також просо, гречку (татарку). Польовою культурою був і горох. Урожай
цих культур у ковельських фільварках наступний: просо – 57/20, татарка – 91, горох – 54 копи,
а також 15 кіп конопель [1, арк. 48 – 49].
Досить активно розвивалося тваринницьке господарство. Інвентар 1556 р. вказує на значну
кількість худоби у фільварках. Зазначено, що всієї худоби 692 голови. Фільваркова худоба складала 466 голів, з яких 18 становили робочі воли, 120 – дійні корови і 328 – телята та яловиці [1,
арк. 49]. Худоба становила окрему статтю доходу. Зокрема, сума з проданої худоби складала 36
кіп 12 грошів [1, арк. 49]. А. Вичанський вказує, що зазвичай від однієї корови отримували до-
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хід в розмірі 2 флорени на рік. Але від цієї норми існувала велика кількість відхилень: дохід міг
коливатися від одного флорена (при поганих умовах випасу) до 9 флоренів (при дуже добрих).
Одночасно ціни на масло коливалися від 2,5 до 9 грошів за один кілограм. Частина молока ішла
на споживання у фільварку і лише частина трактувалася як ринковий продукт у вигляді масла
чи сиру [10, с. 163]. Навіть припустивши, що дохід від корови становив 2 флорени, отримаємо
240 флоренів, що становить більшу суму, ніж надходило від проданої худоби. В нашому випадку в інвентарі не зустрічається інформація, яка свідчила б про розведення волів для отримання
м’ясної продукції, тобто, купівлю волів на осінь, щоб після зимової відгодівлі, весною вигнати
їх за кордон і продати. Натомість, вказано лише про існування робочих волів. В XVI столітті
коні майже не використовувалися для праці в рільництві. Годували їх переважно для війська
або перевезення товарів та осіб [9, с. 96]. Не виключенням були і ковельські фільварки, в яких
зафіксовано лише 6 коней [1, арк. 49].
В значній кількості розводили свиней, яких разом нараховувалося 259 [1, арк. 49]. Була присутньою у фільварках також птиця, зокрема, гуси, кури та качки. Хоча птахівництво становило
невеликий відсоток в фільварковому господарстві, що можна пояснити тим, що потребу у птиці
задовольняли данини селян [9, с. 165]. Найбільш вигідною була годівля гусей, оскільки їхня
вартість була найвищою. Годівля ж качок становила значний клопіт, бо качки загрожували нересту риби в ставках і саджавках. У зв’язку з цим, їхньої годівлі часто уникали [10, с. 170 – 171].
Доказом цього можуть служити дані про кількість птиці в ковельських фільварках: гусей – 375,
курей – 313, качок – 80 [1, арк. 49].
Багатогалузеве державне господарство Ковельського староства обслуговувалося не тільки
залежними селянами, а й найманими працівниками [5, с. 157]. Так, за виготовлення ванчосу виплачено 188 кіп грошів, за його вивіз – 50 кіп, а залишено для сплати за доставку продукції до
Гданська – 20 кіп грошів [1, арк. 50]. Проте, безумовно, наймана сила була допоміжною, основними ж працівниками були залежні селяни.
Отже, інвентар 1556 р. є цінним джерелом для вивчення соціально-економічного розвитку
Ковельського староства на момент переходу його від королеви Бони до Жигимонта-Августа.
Він містить інформацію, що стосується розвитку міст та їхніх прибутків, адміністративну організацію староства, процесу переходу сіл від дворищного до ланового господарств, повинності
сільського та міського населення, урожайності фільварків, прибутковості міст і сіл та Ковельського староства вцілому. Звичайно, в деяких аспектах інвентар є дещо спрощеним. Тут відсутня розлога описова характеристика. Складно за його даними говорити про професійну та національну структуру міського населення. Інвентар лише називає загальну кількість фільваркових
господарств староства та загальну суму урожаю окремих культур за 1555 р., а також кількість
худоби. При цьому, в ньому відсутні будь-які описи фільваркових дворів та їх розташування,
переліки фільваркової адміністрації та людності. Не можна почерпнути із даного джерела жодних відомостей про замок, військовий потенціал староства. В чому інвентар 1556 р. можна назвати ідеальним, так це в описі прибутків, розписаних окремо по кожному дому, дворищу, лану,
сумарно для кожного села, міста та староства загалом.
Незважаючи на всі перераховані недоліки, інвентар має важливе значення в якості одного з
найраніших описово-статистичних джерел Ковельщини. Цінність документа значно зростає при
залученні до дослідження близьких за видом джерел. Інформацію даного джерела можна порівняти з даними інвентарів Ковельщини 1590 та 1609 рр. або інших споріднених джерел – люстрацій 1616, 1628 рр., поборових реєстрів 1570, 1577, 1583, тарифів подимного 1629 р. – таким
чином простеживши еволюцію соціально-економічного розвитку староства майже протягом
століття. Звичайно, для кращого вивчення інвентаря актуальним залишається його публікація
та введення до наукового обігу, що дало б можливість з нових методологічних засад розглянути
становлення та розвиток не лише соціально-економічного та демографічного розвитку Ковельського староства, але й інших господарсько-адміністративних регіонів Волині.
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Татьяна Дубляница
ИНВЕНТАРЬ 1556 ГОДА КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ВЛАДЕНИЙ КОРОЛЕВЫ
БОНЫ НА КОВЕЛЬЩИНЕ
Статья посвящена исследованию инвентаря Ковельского староства 1556 года. Определяется его информационный потенциал для изучения социально-экономического развития
староства на момент перехода его от королевы Боны к Жигимонту-Августу. Проанализировано возможность использования информации источника при исследовании хозяйственно-административных единиц прошлого.
Ключевые слова: инвентарь, описательно-статистические источники, Ковельское
староство, повинности, фольварки, структура населения, дворище, лан.
Tetiana Dublianytsia
INVENTORY 1556 AS A SOURCE FOR STUDYING THE HISTORY KOVEL POSSESSION OF QUEEN BONA
The article researches Inventory of Kovel starostvo in 1556. Information potential for the study
of social and economic development of starostvo at the time of its transition from Queen Bona to
Zhigimont-Augustus is defined in the article. The ability to use information of source in the study
of economic and administrative units of past is analyzed.
Key words: inventory, descriptive and statistical sources, Kovel starostvo, duties, manors, population structure, courtyard, field.
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УДК 930

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1921
РОКІВ У РЕГІОНАЛЬНИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ
Пізнання учнівською молоддю суті української державності розпочинається з бажання
пізнавати свій край. Зміст шкільних підручників створює умови для вироблення особистісного ставлення школярів до тих явищ і процесів, які відбувались на території краю протягом конкретних історичних періодів. У статті проаналізовано підручники, які рекомендовано Міністерством освіти або які можуть бути використанні в курсах з історії рідного
краю, про що зазначено у їхніх вступах.
Ключові слова: регіональний підручник, революція, автор, УНР, війна.

Шкільні підручники, як історіографічне джерело, стали важливим об’єктом дослідження в
умовах змін в освіті загалом та навчальних програмах зокрема. Підручники з історії рідного
краю створенні для формування у школярів почуття гордості за свій регіон і водночас є одним
із засобів закладання підвалин регіональної ідентичності, тому аналіз таких посібників є актуальним завданням сучасної історичної науки. Проблема висвітлення змісту підручників для
рідного краю знайшла своє відображення у дослідженнях І. Гирича, Я. Грицака, Г. Касьянова, Л.
Зашкільняка, О. Удода, Н. Яковенко та ін. Мета даної статті – аналіз особливостей висвітлення
доби Визвольних змагань 1917-1921 рр. в шкільних посібниках з історії рідного краю. Підручники мають однакове територіальне походження: всі вони представляють землі, які до Першої
світової війни входили до складу Російської імперії (ця територія мала однаковий досвід революційних подій, дещо відмінний від західноукраїнських земель).
На позначення Української революції 1917-1921 рр. автори підручників використовують різні терміни, які або позначають її національно-демократичний характер [3, с. 293; 6, с. 12], або
вказують на елемент визвольної боротьби [4, с. 8], або використовують ще радянські [2, с. 39]
чи нейтральні терміни [16, с. 64]. Хронологічно підручники також структуровано по-різному.
Якщо революційні події висвітлено більше як в одному розділі, то їх по параграфах, розділах чи
підрозділах ділять або згідно перебування цих земель під владою якоїсь сили (УНР, німецька
окупація, радянська влада, влада білогвардійців) [1; 2, с. 39-102], або відповідно до українських
національних державних утворень (період УНР, Гетьманату, Директорії) [15, с. 307-324], або
за проблемним принципом (адміністративні зміни, політична боротьба, воєнні дії, економіка)
[4, с. 8-38]. Тут варто зазначити, що цей поділ є умовним, критерії його не чіткі. Інколи текст
зводиться до загального опису революційних подій в Україні в одному розділі і до показу цих
процесів власне в регіоні в іншому (найчастіше ця розповідь пов’язана з виключно місцевою
особливістю, що проявилася в цей період, махновським рухом, наприклад [16, с. 64-77]).
Розповідь зазвичай починається в усіх підручниках однаково – Лютневою революцією, з
більш або менш детальним описом її передумов, причин та перебігу. Далі йде розповідь про те,
як описуваний регіон її сприйняв, про формування на місцях представницьких органів влади
різних політичних сил (Тимчасового уряду, Рад солдатських, робітничих і селянських депутатів,
Центральної Ради). Особливої уваги утворенню Центральної Ради зазвичай не приділено: про це
або згадано кількома реченнями, або взагалі не згадано. Найчастіше ця згадка пов’язана з іменем місцевого представника у складі Центральної Ради [10, с. 34], підтримкою її і її Універсалів
місцевим населенням [6, с. 15]. Інколи, проте, відзначено роль Центральної Ради у державотворчих процесах [4, с. 8-11], визначено її як загальноукраїнський суспільно-політичний центр [3, с.
298], орган влади, який прагнув «утворити незалежну від Росії Українську державу» [17, с. 207].
Найбільш детально описано процес утворення і склад Центральної Ради у підручнику про один
з районів Черкащини за авторством М. Приліпко [14, с. 258-259]. На відміну від інших праць,
тут більше уваги приділено місцевим органам влади, які контролювалися Центральною Радою,
а не Тимчасовим урядом чи більшовиками. Також українські національно-демократичні сили
та їхні очільники і вихідці з регіону в центрі уваги у підручнику «Сумщина в історії України»
© Сергій Власюк, 2017

92

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

[15, с. 308-316]. Як елемент національно-визвольного руху згадано утворення Центральної Ради
у «кримському» підручнику В. Дюлічева [2, с. 42]. Звично в таких розповідях присутні описи
політичної боротьби за першість в регіоні між представниками різних сил: Тимчасовим урядом,
Радами робітничих і солдатських депутатів, Центральною Радою, боротьби представників різних політичних орієнтацій у їхніх регіональних представництвах (наприклад, між більшовиками, есерами та меншовиками у радах). Здебільшого мова йде про перехоплення ініціативи в цій
боротьбі більшовиками з подальшим їхнім перебиранням влади. На думку авторів «луганського» підручника, поразка корніловського путчу привела до більшовизації рад, що у свою чергу
шкодило українській революції, адже місцеві більшовики були підзвітні петроградському ЦК і
знаходилися осторонь українського національного руху [3, с. 302]. Це чи не єдина оцінка впливу
більшовиків на українське державотворення до осені 1917 р.
До важливих сюжетів підручників належить Жовтнева революція. Текст, що описує події від
Жовтневої революції і до встановлення радянської влади, у всіх підручниках є різним: процес
показано або як період боротьби за встановлення влади рад (зазвичай без звичних для радянського часу ідеологічних штампів, але з зосередженням уваги на більшовиках), або як боротьбу
різних сил (більшовиків, білогвардійців, українські національно-демократичні сили) за Україну,
або як відстоювання українськими силами здобутків революції у боротьбі з зовнішнім агресором. Наприклад, у «донецькому» підручнику причиною першої російсько-української війни
названо небажання Раднаркому уже більшовицької Росії втрачати вплив над Україною, що вилилося в ультиматум Центральній Раді і оголошення війни [4, с. 10-11]. Автори «запорізького» підручника, спираючись на наведені дані результатів виборів і хід революції, наголошують
на підтримці населенням Катеринославської і Таврійської губерній Центральної Ради та УНР,
тому закономірно й прихід до влади більшовиків у регіоні показано як її збройне захоплення
шляхом воєнної інтервенції [6, с. 22-27]. Увага авторів «миколаївського» підручника фактично
зосереджена якраз на історії встановлення в регіоні влади більшовиків, інформація про державні структури УНР на Миколаївщині подана скупо (згадано про створення Миколаївської Ради
об’єднаних українських організацій, яка закликала підтримати Центральну Раду), говориться
про підтримку населенням харківського з’їзду рад у грудні 1917 р. і проголошення там радянської влади, але не надано його правової оцінки, натомість навіть не згадано про київський з’їзд
[10, с. 37-39]. Питання київського і харківського з’їздів рад також висвітлено по-різному. Так,
у «луганському» підручнику харківський з’їзд показано, як спробу більшовиків мирно перебрати владу у Центральної Ради [3, с. 305-306], водночас тут вказано і про підтримку окремими
регіонами проголошеної Третім універсалом автономії УНР [3, с. 304] і про підтримку місцевих
більшовиків військами з Росії [3, с. 305]. «Харківський» підручник з’їзд рад, що проголосив
утворення радянської УНР у грудні 1917 р., подав як «малопредставницький», «який не відображав волю всього народу» [17, с. 207]. Тут наголошується, що встановленню радянської влади в
регіоні сприяли військові загони з Росії, в результаті чого Харків став опорним пунктом боротьби проти Центральної Ради. У «черкаському» підручнику цей з’їзд показано як альтернативний київському [14, с. 261]. Один з перших регіональних підручників з історії південно-східної
України, виданий у Львові, харківський з’їзд показує доволі суперечливо: з однієї сторони його
названо «розкольницьким» і «сепаративним» [8, с. 109], з іншої – описано саме його перебіг і
результати, а про київський з’їзд згадано лише побіжно.
Автори загалом не відкидають допомоги Радянської Росії місцевим більшовикам, інколи наголошуючи на тому факті, що якраз Москва багато в чому вирішувала долю місцевих більшовицьких організацій. Проте можна знайти в регіональних посібниках і свідчення дій місцевих
більшовиків наперекір Москві. Легко це прослідкувати в текстах, присвячених формуванню та
історії Донецько-Криворізької республіки. Наприклад, в «луганському» підручнику створення
ДКР показано як спробу ослаблення донбаськими більшовиками українських національно-демократичних сил шляхом відокремлення найбільш економічно розвиненого регіону зі складу України, тут якраз і наголошувалося, що такі дії суперечили рішенням ленінського ЦК [3,
с. 308]. Цікаво, що в «донецькому» підручнику цю ж подію описано доволі лаконічно: говориться про утворення ДКР спочатку у складі Російської федерації, а потім згідно рішення Ради
Народних Комісарів ДКР, продиктованого Москвою, як частини України [4, с. 11]. Привертає
увагу і відсутність згадки про утворення ДКР у «харківському» підручнику, адже саме Харків
був проголошений її столицею. Автори віддали перевагу виокремленню свого міста серед інших
ідентифікацією його як столиці Радянської України, а не тимчасового регіонального утворення
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[17, с. 207]. Найбільший текст про історію ДКР вміщено у підручнику П. Лавріва, де цій темі
відведено окремий підрозділ, який, між іншим, об’ємно більший, ніж весь інший матеріал про
революцію [8, с. 110-115].
Найменше інформації у підручниках міститься про період Гетьманату П. Скоропадського.
В центрі уваги більшості підручників, що описують цей період, є становище населення під німецько-австрійською окупацією і повстансько-партизанська війна проти «окупаційної» адміністрації. Наприклад, показовим тут є «дніпровський» підручник Б. Кузика та Л. Литвин. У
підрозділі «Боротьба за утвердження радянської влади», більшу частину якого хронологічно і
становить розповідь про період Гетьманату, йде мова про опір місцевого населення і партизан
австро-німецьким окупантам, терор останніми місцевого населення і «визволення» краю Червоною Армією [7, с. 96-98]. Варто зазначити, що дуже часто у текстах можна зустріти визначення
«окупанти» [16, с. 72], «загарбники» [7, с. 96], «союзники» (в лапках) [15, с. 315] на означення іноземних військ періоду Гетьманату, що перебували тоді на території України. Зовсім поіншому показано цей період в «запорізькому» підручнику для 10 класу: Гетьманат подано як
державне утворення, що своєю ідеєю мало державну незалежність та неприйняття більшовизму.
Автори вказують і на втручання «окупаційної австро-німецької адміністрації» у внутрішні справи України. Останніх подано як союзників у війні з більшовиками, яких, проте, не підтримувало
місцеве населення, що переросло в антинімецьку партизанську боротьбу прихильниками трьох
різних таборів: колишніх УНРівців, більшовиків і махновців[6, с. 30-38].
По-різному автори відзначають і роль самого Павла Скоропадського. Скажімо, у «черкаському» підручнику В. Мельниченка вказано, що останній міг діяти на власний розсуд лише у
національно-культурній сфері [9]. Про реформи гетьмана у цій царині, між іншим, написано
не багато, як і взагалі про культурне будівництво періоду Визвольних змагань. Виділяється тут
хіба що підручник Марії Приліпко, у якому міститься інформація про національно-культурні
перетворення в часи Центральної Ради [14, с. 262-264] та Гетьманату [14, с. 271]. В. Дючилев
також скептично оцінює період Гетьманату. Скажімо, в описі переговорів між урядом П. Скоропадського та С. Сулькевича щодо входження Криму до складу України автор пише: «Принцу
Рейсу (представляв німецьку сторону на переговорах – авт.) було дуже цікаво спостерігати, як
окуповані військами його країни «незалежні» уряди (в тексті «независимые» – авт.) відстоювали
інтереси своїх «незалежних держав» (в тексті в лапках «незалежных» – авт.)» [2, с. 74]. Інший
автор «кримського» підручника К. Алтабаєва проводить аналогію між погодженими німцями
кандидатурами на роль Голови Кримського уряду С. Сулькевича та Гетьмана Української Держави П. Скоропадського, наголошується на схожості їхнього походження, соціального статусу
та військового досвіду, на тому, що обоє не були соціалістами і на думку автора могли створити
національну владу не будучи при цьому націоналістами, а головне – орієнтувались на німецьке
командування [1].
Прихід до влади П. Скоропадського показано загалом однаково: німці, намагаючись встановити стабільну владу, зробили ставку на П. Скоропадського, який її отримав внаслідок майже
безкровного державного перевороту [9; 3, с. 310]. Втрату влади гетьманом пояснюють дуже лаконічно (інколи обмежившись лише згадкою про заміну однієї влади іншою) і загалом подібно:
через втрату німецької підтримки (внаслідок виходу останньої з війни) і її відсутності у населення, яке вело партизанську війну проти «окупантів» і гетьманської адміністрації. Найбільше
уваги у цій партизанській боротьбі приділено тим силам, які очолювали місцеві більшовики,
інколи мова йде просто про «народну» партизанську боротьбу. Проте зустрічаються і тексти, в
яких говориться про антинімецьку партизанську боротьбу прихильниками різних таборів: колишніх УНРівців, більшовиків і махновців, наприклад [6, с. 35-36].
Період Директорії окремо, як альтернативної Гетьманату влади чи як продовжувача традицій
першої УНР, в текстах прослідкувати важко. В основному тут увага зосереджена уже на завершальному етапі встановлення радянської влади і боротьбі з її «ворогами», інколи виокремлюючи оремо розповідь про Директорію в окремий підрозділ. Наприклад, «запорізький» підручник
для 10 класу розповідає, що внаслідок втрати влади Гетьмана і відходу німецьких військ за політичну першість у краї почали боротися Директорія, більшовики, білогвардійці (встановленню
їхньої влади в краї присвячено окремий розділ) та махновці. Результат цієї війни автори підручника подали так: «Не зрозумівши значення боротьби Директорії за українську державність і не
підтримавши її своєчасно, махновці, як і Директорія, стали жертвою сильнішого противника –
радянської влади» [6, с. 42]. Так само про вакуум влади в цей період говориться у «луганському»
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підручнику: після відходу австро-німецьких військ з території України, намагаючись випередити українські національно-демократичні сили, вакуум влади намагалися заповнити більшовики
за підтримки і втручання у внутрішні справи України Радянської Росії. Донбас визначено як
«червоний пояс» на території України, де після падіння влади Гетьмана Директорія не змогла
перебрати владу [3, с. 311-312]. У «черкаському» підручнику В. Мельниченка про період Директорії зроблено такий висновок: «Проте, недалекоглядна і суперечлива внутрішня політика,
відсутність чіткої і реалістичної державотворчої стратегії, протистояння політичних лідерів і
слабіюча армія в поєднанні із зовнішніми чинниками не дали змоги Директорії зміцнити свої
позиції і утвердити незалежність відродженої УНР» [9]. Дуже неоднозначно описано цей період
у миколаївському підручнику: з одного боку Директорія тут виступає як українська влада, з
іншої – союзник ворожих «інтервентів», які окупували південь Миколаївщини. І війська Антанти, і Директорії місцеві партизани і більшовицькі війська «вигнали» (в тексті вжито в лапках) з
Миколаївщини і таким чином в регіоні знову було встановлено радянську владу [10, с. 42-44].
Часто можна зустріти у підручниках термін «визволення» (радянськими військами) [14, с. 272]
на означення подій кінця 1919 – початку 1920 рр. Скажімо у «дніпровському» підручнику Т.
Недосєкіної захоплення Катеринослава радянськими військами і встановлення тут радянської
влади в чергове подано як «звільнення» від військ Директорії (в тексті «петлюрівців» – авт.) [12,
с. 122].
Закономірно, що в регіональних підручниках з історії окрему увагу приділено місцевим локальним явищам, постатям, процесам, які не є характерними для інших місцевостей. Скажімо,
у «донецькому» підручнику багато уваги приділено долі шахтарів того часу, історії Донецької
трудової армії [4, с. 23-27]. Н. Махно і «махновська вольниця» – в центрі уваги розділів про революцію у «запорізькому» підручнику для 5 класу [16, с. 71-77]. У «дніпровському» підручнику
Б. Кузика та Л. Литвин окремо висвітлюється історія Холодноярської повстанської республіки
[7, с. 98-99]. Автор «миколаївського» підручника подає короткі довідки про миколаївців, які
були активними учасниками революційних подій. Серед них він згадує як представників українських національно-демократичних сил, так і більшовиків, окремо автор згадує і отаманів, що
діяли на Миколаївщині і боролися проти більшовиків та білогвардійців [10, с. 47-66].
Підручники зазвичай показують «отаманщину» в своєму краї як унікальне явище цього періоду. Не рідко також можна зустріти і розповіді про героїчну боротьбу проти отаманщини (її
зазвичай організовували більшовицькі регіональні лідери). Прикладом такої розповіді є підручник М. Приліпко. В контексті опису діяльності загонів Григор’єва, розповідається окремо про
Задніпровську бригаду – більшовицький військовий відділ з Золотоноші, який боровся в цьому
краї проти отаманщини. В історії «громадянської війни на Україні» відома як «бригада Богунського» [14, с. 275]. Тут також окреме місце в тексті відведено Холодноярській республіці і
Першому Зимовому походу [14, с. 279]. Яскравим прикладом акцентування уваги на вихідцях з
регіону, які були учасниками Визвольних змагань, є сумський підручник. У ньому, наприклад,
згадано про державне замовлення дане М. Грушевським В. Кричевському (родом із Сумщини)
створити проект Великого і Малого гербів УНР [15, с. 311-312], у розповіді про період Гетьманату окремо згадано про М. Василенка [15, с. 317].
Автори загалом не уникають розповідей про «червоний» і «білий» терор, а також про повстансько-партизанську боротьбу проти цих режимів. Відсутні тільки ці теми лише у підручниках, де історична тематика викладена дуже стисло. Зазвичай тут опис революційних подій подано від кількох речень до кількох абзаців. Наприклад, у «київському» підручнику для п’ятого
класу згадується про утворення Центральної Ради на чолі з М. Грушевським, проголошення
автономної УНР та Четвертого Універсалу [11, с. 22]; революційні перипетії в «одеському» підручнику розкрито так само: показано як місто переходило з рук в руки у боротьбі між різними
силами, що перебували в той час в Україні [13, с. 73].
Варто відзначити, що у багатьох текстах простежується залежність від радянської літератури
і невизначеність у термінології. Часто автори використовують термін «громадянська війна»,
проте смислове навантаження його різне: він може хронологічно означувати весь період Української революції або окремий, найчастіше завершальний, її період. Водночас інколи смислові
акценти автором перенесені від хронологічного визначення цього поняття на означення соціальної (селяни-поміщики, робітники-роботодавці з усіма їхніми союзниками) чи політичної (прихильники українських національно-демократичних сил – прихильники більшовиків, червоні
– білі, анархісти – червоні) боротьби, що переросли у братовбивчу війну. Нерідко цей термін
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використовується і як синонім, скажімо, до словосполучення «революційні роки», який використовують для уникнення тавтологій. Також можна знайти в текстах і штампи, притаманні
для радянського історіописання. У тексті «миколаївського» підручника, наприклад, міститься
чимало тверджень, звичних для радянських підручників, на кшталт: «миколаївський пролетаріат вперше вільно і урочисто відзначив інтернаціональне свято пролетарів» [10, с. 35], «при
потуранні меншовиків та есерів контрреволюція підняла голову і в Миколаєві» [10, с. 36], «зустрічаючи іноземців, буржуазія називала їх «рятівниками від ярма» більшовиків» [10, с. 41].
Примітно також, що, описуючи період Директорії, деякі автори не використовують, наприклад,
термін «Дієва армія УНР» чи «військові сили Директорії», а просто вживають на означення її
збройних сил термін «петлюрівці». При цьому з контексту розповіді нерідко оці «петлюрівці»
виступають наче ворогами. Наприклад, в одному з абзаців запорізького підручника для 5 класу
говориться, що Н. Махно, пішовши на воєнний союз з більшовиками, «захопив у петлюрівців Катеринослав» [16, с. 73]. Однозначно, що тут «петлюрівці» вороги «повстанців-героїв» Н.
Махна і його союзників, але подібні формулювання залишають неоднозначне розуміння – чи
були «петлюрівці» ворогами української державності взагалі.
Для перших підручників з регіональної історії періоду незалежності ще більше характерний
«радянський стиль»: фактаж збережено той же, але тепер усе, що критикувалося у радянську
добу, подається з позитивними оцінками, і навпаки – негативно показано те, що вважалося досягненням радянського ладу. Найчастіше зміна оцінок тих чи інших подій у тексті помітна простим додаванням лапок. Наприклад, описуючи похід Муравйова у «львівському» підручнику
з історії південно-східної України, вказано, що він по трупах захисників Крут «підійшов під
київські кручі й «визволив» столицю України» [8, с. 110]. Можна зрозуміти авторів посібників:
чи не найбільше опублікованих джерел і літератури, що стосуються розглядуваного нами періоду, появилося якраз у радянську добу. Ця тема, як і історія Другої світової війни (читай – Вітчизняної), була найбільш популярною в історії Радянського Союзу, з цим пов’язана поява не
тільки загальносоюзних чи республіканських, а й регіональних досліджень з історії «великого
Жовтня» і «встановлення влади рад».
Пережитки радянського історіописання простежуються також в додаткових матеріалах до
самих текстів – ілюстраціях і документах до параграфів. Наприклад, більшість документів до
розділу про революційні події у «дніпровському» підручнику Б. Кузика та Л. Литвин містять
інформацію, про позитивне ставлення краян до радянської влади, в одному з них говориться
про вороже ставлення до Петлюри [7, с. 117-118]. Впадає у вічі одноманітність ілюстрацій,
представлених до теми у кримському підручнику В. Дюлічева [2, с. 39-102]. Так 4 ілюстрації
присвячено представникам білогвардійського руху, 1 – українському національно-визвольному
(М. Грушевський), 1 – кримськотатарському (С. Сулькевич – литовський татарин, що очолював
крайовий кримський уряд у 1918 р.), і 18 – представникам різного роду «борців за владу рад».
Автор, між іншим, не приховує свого позитивного ставлення як до російських імперських, так
і до російських радянських діячів. Багато уваги у його підручнику приділено «одному з кращих
синів своєї Вітчизни і народу» [2, с. 44] О. Колчаку, не приховує свого ставлення автор і до М.
Тухачевського, який «з юних літ і до тепер, не зважаючи ні на що, залишається моїм якщо не
ідеалом, то кумиром точно» [2, с. 55].
На противагу їм існують підручники, в яких в центрі уваги стоїть історія виключно національного українського державотворення, антикомуністичного руху опору (потім націоналістичного). Яскравим цьому прикладом є сумський підручник Г. Іванущенка. Тут розповідається про
революційні події 1917-1921 рр. в регіоні, післяреволюційну антибільшовицьку боротьбу і націоналістичний рух опору під час Другої світової війни. Це в основному воєнна історія, історія
боротьби з окупантом. У цьому тексті наявні якраз штампи, звичні для діаспорної літератури,
авторами якої найчастіше є прихильники націоналістичного руху: «упали тяжкі московські кайдани» [5, с. 5], «більшовицькі банди» [5, с. 14], «московська навала» [5, с. 13]. Пояснюючи причини опору місцевого населення російським військам, автор зауважує, що головна з них – «та,
що Сумщина є українським етнічним тереном. Її населення не тільки матеріально, але й підсвідомо відчувало загарбницький та неукраїнський характер «комуни», «чрезвичайки», «продотрядов», інших супутників сатанинської влади» [5, с. 15].
Таким чином, зміст підручників в першу чергу залежить від особливостей самих регіонів, історію яких вони подають на своїх сторінках, адже революційні події в різних регіонах проходили по різному, хоча й мали однакову канву, на її хід впливали місцеві регіональні сили, іноземні
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(в різних регіонах різні), різний етнічний склад, географічне розташування. Відчутний вплив на
зміст також час написання: простежується емоційність викладу, різкий відхід від радянських
оцінок подій з одночасним використанням ще радянських текстів з вкрапленнями уже незаборонених тем у перших підручниках періоду незалежності; пізніші підручники містять уже більше
інформації, що стосуються українських національно-демократичних сил, їм притаманна менша
кількість радянських штампів, хронологія викладу відповідає українському історичному наративу. Проте й у підручниках пізнішого часу можна помітити героїзацію чи симпатію автора до
тих чи інших політичних сил і учасників революції – це прямий вплив на зміст ідеологічних (політичних) переконань автора. На зміст впливає також спрямованість підручника: у підручниках
для молодших класів (5) революційні події подано стисло, як і у підручниках, які висвітлюють
історико-географічні особливості різних регіонів. Тут період революції показано від кількох
речень до кількох сторінок. Більшим за обсягом є підручники для випускних класів або історико-краєзнавчі дослідження рекомендовані до використання на відповідних курсах. Впадає в очі
і різна модель навчального посібника, різний принцип формування його змісту (хронологічний,
тематичний та ін.), що пов’язано з відсутністю єдиного центру навчально-методичної літератури з історичного краєзнавства. Ще одна особливість регіональних посібників – перекіс у сторону висвітлення радянського державотворення на місцях і його особливостей. З одного боку
це є виправдано, адже у більшості регіонів більшовики користувалися істотною підтримкою
населення. Проте автори настільки багато уваги приділяють цій проблематиці, що опускають
проблеми українського національного державотворення (скажімо, у підручнику може міститися
інформація про регіональні друковані органи більшовиків і їх дописувачів, але натомість не
бути згадки про Універсали Центральної Ради).
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УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917-1921
ГОДОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ ПО ИСТОРИИ
Познание учащейся молодежью сути украинской государственности начинается с желания познавать свой край. Содержание школьных учебников создает условия для выработ-
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ки личностного отношения школьников к тем явлениям и процессам, которые происходили
на территории края в течение конкретных исторических периодов. В статье проанализированы учебники, которые рекомендовано Министерством образования или могут быть
использованы в курсах по истории родного края, о чем указано в их поступлениях.
Ключевые слова: региональный учебник, революция, автор, УНР, война.
Serhiy Vlasyuk
UKRAINIAN NATIONAL DEMOCRATIC REVOLUTION OF 1917-1921 IN REGIONAL
SCHOOL HISTORY TEXTBOOKS
Knowledge pupils essence of Ukrainian statehood begins with the desire to know their region.
At the time of independence of Ukraine significantly increased interest of the state to education
youth, formed social order to develop efficient technologiesof patriotic education of the younger
generation. One of the form of attraction of children in social problems of his native land is the
study of its history and culture. Since the school study of a region is part of school course on the
history of Ukraine, there is a need to analyze local history books. The content of school textbooks
creates conditions for developing personal attitude of students to the phenomena and processes
taking place in the region during specific historical periods. The article analyzes textbooks recommended by the Ministry of Education, or that may be used in the course of local history, as stated
in their introductions.
Key words: regional textbook, revolution, author, UPR, war.
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КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДІВ МУЗЕЇВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1991–2016 РР.)
У статті аналізуються шляхи поповнення фондів музейних закладів Волинської області
впродовж 1991–2016 рр. Прослідковуються зміни у принципах і формах комплектування
музейних предметів комунальними та громадськими музеями. Звернуто увагу на проблеми
збереження музейних збірок.
Ключові слова: музей, музейний предмет, комплектування фондів, фондова робота, Волинська область.

Проголошення Україною незалежності започаткувало новий етап у розвитку всіх сфер життєдіяльності суспільства. Рубіжним воно стало і для музейного будівництва, яке за останні десятиріччя набуло нових рис і спрямованості. Звернення вітчизняних музейників до теоретичних
розробок та практичного досвіду зарубіжних вчених, відмова від радянських принципів організації музейної справи дозволили музеям започаткувати трансформаційні процеси у всіх напрямах їхньої діяльності. Подальший поступ у музейній сфері вимагає аналізу вже зробленого як на
загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Це стосується, зокрема, й вивчення нових
тенденцій у фондовій роботі музейних установ Волинської області. Необхідність такої розвідки
актуалізується недостатністю розробки проблеми у вітчизняній історіографії.
Загальний аналіз проблем комплектування фондів у музейних закладах Волинської області
в незалежній Україні здійснюється переважно науковими співробітниками цих музеїв, зокрема
Н. Пушкар, Є. Ковальчук, А. Силюком та ін. Окремі аспекти фондової роботи музеїв області
висвітлюються у публікаціях О. Венгриновської, В. Надольської, Ф. Рябчикової. Дослідження
обраної для розгляду в статті проблеми лише започатковане вказаними публікаціями та вимагає
ґрунтовного аналізу і подальшого розгляду.
Мета статті – прослідкувати зміни у принципах і формах комплектування фондових збірок
музеїв Волинської області в 1991–2016 рр. Завдання статті – охарактеризувати діяльність музеїв
Волинської області щодо поповнення фондів у досліджуваний період.
Фондова робота є одним із ключових напрямів роботи будь-якого музею. Це складний та
багатоетапний процес, який передбачає наукове комплектування фондів, облік, зберігання, наукове опрацювання, консервацію і реставрацію музейних предметів.
У радянський період історії українського музейництва фондова робота музеїв спрямовувалась
на першочергове зібрання та вивчення матеріалів, котрі висвітлювали етапи розвитку радянського суспільства [4, арк. 4]. Державотворчі процеси дозволили музейним працівникам істотно
розширити коло предметів музейного значення, акцентувати увагу на матеріалах, пов’язаних із
замовчуваними у радянській історіографії проблемах.
Виявлені та зібрані музейними співробітниками серед населення області документи і матеріали дали змогу організувати колекції, які висвітлюють історію діяльності ОУН і УПА, політичних репресій, сталінського терору та дисидентського руху на Волині. Їх опрацювання і
використання значною мірою допомагає презентувати у постійних і тимчасових експозиціях
складні малодосліджені сторінки історії краю [17, с. 30].
Важливим складником фондової роботи музеїв Волині стало зібрання та музеєфікація предметів, пов’язаних із подіями новітньої української історії – Всеукраїнським референдумом 1
грудня 1991 р., формуванням в області багатопартійності, виборами Президента, Верховної
Ради України, Помаранчевої революції, Революцією Гідності, проведенням АТО на сході та ін.
Власне, протягом 1990-х рр. фондова колекція Волинського краєзнавчого музею (далі – ВКМ)
поповнилась матеріалами членів Народного Руху України, зокрема В. Мельника, М. Тиського
та В. Банади. Серед них особисті речі, листівки, значки, мандати з’їздів, тощо. Транспаранти,
прапори та плакати передали музею В. Глущук, І. Гузь, І. Кулик – учасники подій Помаранчевої революції 2004 р. Особисті речі – респіратори, саморобні щити та палиці, одяг, каски – на© Любомир Більо, 2017
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дійшли до фондів від П. Данильчук, О. Гуч, О. Кушнєр, П. Савчука, С. Мерчука, Ю. Ютовця,
учасників революції Гідності 2013–2014 рр. У ВКМ сформовано колекцію особистих речей В.
Чопка, І. Лапіна, О. Твердохліба, В. Савицького, А. Дрищана – учасників бойових дій на сході
України у зоні проведення АТО [8, с. 12].
Музеї області працюють над формуванням особових фондів видатних волинян. Наприклад,
такою у Любомльському краєзнавчому музеї стала збірка відомого українського дисидента,
політв’язня, уродженця Любомильщини – Данила Шумука, до якої увійшли його архів, бібліотека, особисті речі [13, с. 26]. У Нововолинському народному історичному музеї – українського
громадського, політичного та церковного діяча, композитора, краєзнавця Арсена Річинського
[16].
Таким чином, у досліджуваний період відбулася зміна принципів відбору предметів музейного значення, що визначається автором як перша тенденція удосконалення фондової роботи
музейних установ області. Разом з тим помітні зрушення відбулися і в формах комплектування
музейних зібрань. Як і раніше, важливе значення у поповненні музейних збірок відігравало цільове придбання предметів, хоча проблеми фінансування галузі значно обмежили можливості
музеїв.
Продовжувалася експедиційна робота музеїв краю. Впродовж досліджуваного періоду наукові співробітники ВКМ взяли участь у роботі понад 40 археологічних, етнографічних, історико-мистецьких, історико-краєзнавчих експедицій. Вони були організовані музеєм спільно з Любомльським (археологічна експедиція 1996 р.), Маневицьким (комплексна експедиція 2003 р.)
краєзнавчими музеями, кафедрою документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (етнографічні експедиції 2011–2014 рр.) та іншими
науково-дослідними закладами. У ході експедиційної роботи фондові збірки музеїв Волині поповнились археологічними, етнографічними та мистецькими музейними предметами [9, с. 151].
У ході археологічної експедиції 2006 р. за участі працівників Волинської філії державного
підприємства «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Інституту
археології НАН України збірка ВКМ поповнилася унікальною, практично неушкодженою піччю давньоруського часу ХІ ст., виявленою в урочищі Гнідавська Гірка біля с. Рованці неподалік
Луцька [6, арк. 14].
Поповнення музейних фондів відбувається й у формі одноразових оперативних акцій. Комплектування «по гарячих слідах» дозволяє організувати та провести збирацьку роботу на місці
певної події в момент її здійснення або одразу ж після неї. У такий спосіб до музеїв Волині надійшов комплекс матеріалів, пов’язаних з виборами народних депутатів України 1994 р., президента України у 1999 р.; про діяльність політичних партій та громадських організацій у краї;
предмети з Майдану Незалежності у Києві; матеріали, які висвітлюють перебіг подій зими 2013
р. – весни 2014 р. у Луцьку [7, арк. 16]; військові трофеї – шеврони різних військових підрозділів
так званих ЛНР і ДНР, шеврони роти «Захід», «Айдару» різного періоду та ін. [8, арк. 16].
Дарування стало другим важливим шляхом поповнення фондів музеїв. Усвідомлюючи важливість збереження і популяризації історико-культурної спадщини та роль у цьому процесі музейних установ, до нього в першу чергу долучилися мешканці, установи та організації краю.
До безцінних надходжень до фондів ВКМ, зокрема його відділу – музею Волинської ікони,
належить Холмська ікона Божої Матері ХІІ ст., передана безкоштовно у довічну власність 15
вересня 2000 р. жителькою м. Луцька, членом товариства «Холмщина» Надією Горлицькою.
Ікона, яка вважалась втраченою у роки Другої світової війни, впродовж більше 50-ти років зберігалась у родині священнослужителя Гаврила Коропчука, його дочок Любові й Надії (Горлицької) [5, арк. 10].
У 2013 р. нумізматична колекція Володимир-Волинського історичного музею поповнилася
фрагментом найдавнішої української монети, котра карбувалася на монетному дворі в Київській
Русі – срібляником князя Володимира Великого. Знахідку, виявлену на березі річки Луга, поблизу с. Зимне Володимир-Волинського району, подарував музею житель міста В. Т. Сенчишак.
За останні сто років це вперше офіційно зафіксована знахідка такої монети чи її фрагмента на
Волині та Володимирщині, та передача до фондів музею на постійне збереження [1].
Активними учасниками процесу поповнення фондів музеїв Волині стали представники української діаспори.
Зокрема, у 1991 р. у процесі підготовки до 120-річчя Лесі Українки колекція Колодяжненського літературно-меморіального музею, філії ВКМ, поповнилась меморіальними матеріала-
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ми родини Косачів та особистими речами Лесі Українки, Олени Пчілки, переданими в дар музею племінницею поетеси, дочкою її сестри Ізидори Косач-Борисової Ольгою, що проживала в
США. Особливий науковий інтерес становлять зразки вишивок, зроблені Ольгою Косач-Кривинюк, її книга «Хронологія життя і творчості Лесі Українки» із автографом Ізидори, спогади про
Колодяжне. Окремі свої дослідження передав лесезнавець із США – Петро Одарченко, давній
адресат музею [17, с. 30].
Сформував і передав до ВКМ колекцію українських марок 1920–1940-х рр. керівник українського філателістичного гуртка в м. Лідс (Велика Британія), Роман Дубиняк. Частина особистої бібліотеки, архіву, особисті документи, підбірка фотографій, автографи митрополитів Полікарпа Сікорського, Никанора Абрамовича, Іларіона Огієнка, Мстислава Скрипника, Йосифа
Сліпого та ін., всього біля 509 одиниць збереження надійшли до музею від колишнього його
працівника, а в останні роки Західноєвропейського і Паризького Митрополита УАПЦ Анатолія Дублянського (1912–1997 рр.). Його спогади про волинський період життя дають багатий
фактичний матеріал перебігу подій першої половини XX ст. на Волині, розкривають численні
«білі» плями історії музею. За ініціативи владики Анатолія в серпні 1997 р. керівництво парафії
св. Симона в Парижі передало віднайдені реліквії УАПЦ – облачення і особисті речі покійного
митрополита Полікарпа Сікорського для зберігання у Волинському краєзнавчому музеї.
Окремі свої праці та матеріали, друковану продукцію волинської діаспори в Америці подарували доктор Індіанопольського університету із Блумінгтону (США) Максим Бойко та бібліотекар Святоволодимирського осередку в м. Калгарі (Канада) Микола Ворон, що дало можливість
створити у музеї відповідний фонд.
Унікальну колекцію особистих речей та документів українського державного та політичного
діяча, історика В. Липинського та його родини, що родом із Затурець, вдалося сформувати завдяки його дочці Єві Ліпінській-Сендзєловській (Лондон), племінникам Яну, Казиміру (Краків)
та Єжи (Гданськ) Ліпінським. Серед них першодруки творів В. Липинського, його послужний
список 1918 р., уповноважуюча грамота уряду Української Держави 1918 р. за підписом гетьмана Павла Скоропадського, атестат зрілості 1902 р. та ін., всього понад 200 одиниць зберігання.
Ці матеріали стали основою для створення та відкриття у 2011 р. відділу ВКМ – меморіального
музею В. Липинського у с. Затурці Локачинського району [17, с. 31].
Завдяки налагодженню контактів із дочкою гетьмана УНР Павла Скоропадського Оленою
Отт-Скоропадською, яка усе життя прожила у Німеччині та Швейцарії, фонди ВКМ поповнились унікальною, чи не єдиною в Україні за повнотою, колекцією українських поштових листівок 1930–1940 рр. [15, с. 135].
Прикордонне розташування області, функціонування на її території низки митних пунктів
зумовило появу у комплектуванні музейних фондів нової форми – надходжень із митниць, судів
та СБУ.
Співпраця ВКМ та управління СБУ у Волинській області була розпочата у червні 1992 р,
коли до фондової колекції музею надійшло 40 творів оригінальної і тиражованої графіки українського художника, члена УПА Ніла Хасевича (1905–1952 рр,), які започаткували його творчий
фонд [17, с. 30].
Протягом досліджуваного періоду неодноразово відбувались акції передачі історико-культурних цінностей на державне збереження до фондів ВКМ. Загальна кількість пам’яток, переданих ВКМ управлянням СБУ у Волинській області, Волинською митницею, складає більше 10
тис. одиниць. Найбільш чисельною є група радянських урядових нагород – понад 2 тис. одиниць. Було передано кілька сотень ікон, які переважно презентують так звану «домашню ікону».
Серед останніх надходжень – предмети холодної і вогнепальної зброї, які не часто поповнюють
музейні колекції.
Починаючи із серпня 2011 р., виставка «Врятовано для України» знайомить відвідувачів із
успішною діяльністю органів СБУ у Волинській області та Ягодинської митниці щодо перешкоджання вивезенню культурних цінностей із України та поповнення пам’ятками фондів музею [2].
Новими для музеїв Волині стали також надходження з конкурсів до народних свят (обласні конкурси «Різдвяно-новорічної атрибутики» та «Волинська писанка третього тисячоліття»),
міжнародних фестивалів («Поліське літо з фольклором», «Берегиня», «Різдвяна містерія», «Бандерштат») [17, с. 31].
Станом на 1 січня 2016 р. збірка ВКМ налічує 158 584 музейні предмети основного фонду
та 146 416 – науково-допоміжного. У період з 1991 р. науковими співробітниками ВКМ було
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зібрано та опрацьовано 42 695 музейні предмети основного фонду та 83 702 – науково-допоміжного [8, с. 14].
Не менш активну роботу щодо виявлення, атрибуції предметів музейного значення, що висвітлюють історію населених пунктів, визначних осіб проводять районні музеї.
У фондах комунальних музеїв станом на 1 січня 2016 р. зберігається більше 90 тис. одиниць.
Це безцінні надбання які потребують ретельного вивчення та зберігання. Проте у фондовій роботі музейні заклади Волині стикаються з багатьма проблемами.
Музеї потребують посилення охорони та забезпечення умов зберігання колекцій. Необхідне
якісне вирішення фінансових проблем із закупівлею музейних предметів та створення сучасного
обладнання в фондосховищах. Проте у багатьох музейних закладах відсутні самі фондові приміщення. Лише частина комунальних музейних закладів мають спеціально облаштовані приміщення, які перебувають під охороною, серед них обласний музей (із філією та відділами), Торчинський народний історичний музей ім. Г. Гуртового, Володимир-Волинський та Кортеліський
історичні музеї, Рокинівський музей історії сільського господарства Волині, Любомльський та
Маневицький краєзнавчі музеї. Камінь-Каширський народний краєзнавчий та Ковельський історичний музеї розміщують власні колекції у робочих кімнатах на окремих шафах та стелажах.
Не мають власних фондосховищ Берестечківський, Горохівський, Іваничівський народні історичні музеї, Ківецівський районний краєзнавчий музей, Лобненський та Лопатенський музеї
партизанської слави, Старовижівський та Рожищанський народні краєзнавчі музеї. Загалом, із
17 комунальних музеїв (станом на 1 січня 2016 р.) Волинської області 10 музейних закладів не
забезпечені спеціальними приміщеннями для збереження власних колекцій.
Таким чином, трансформації у суспільно-політичному житті України призвели до істотних
змін у музейній галузі, торкнулися усіх напрямів роботи музеїв, фондової зокрема. Якщо, у радянський період історії України першочергова увага музейних закладів приділялась виявленню
та збереженню предметів, які висвітлювали розвиток радянського суспільства, то у роки державотворення основна увага акцентується на збереженні предметів, пов’язаних з усіма етапами
розвитку вітчизняної історії та культури, раніше замовчуваними темами. В сучасних умовах у
музеях Волині такі традиційні форми комплектування фондів, як закупівля, експедиційна робота, істотно доповнюються даруванням, комплектуванням «по гарячих слідах», надходженнями
від митних служб та обласного управління СБУ. Покращення вимагають умови зберігання музейних збірок.
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Любомир Бильо
КОМПЛЕКТОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ФОНДОВ МУЗЕЕВ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991–2016 ГГ.)
В статье анализируются пути пополнения фондов музейных учреждений Волынской
области в течении 1991–2016 гг. Прослеживаются изменения в принципах и формах комплектования музейных предметов коммунальными и общественными музеями. Обращено
внимание на проблемы сохранения музейных коллекций.
Ключевые слова: музей, музейный предмет, комплектование фондов, фондовая работа,
Волынская область.
Liubomyr Bilo
THE COMPLETING AND CONSERVATION OF THE VOLYN MUSEUMS’ FUNDS
(1991-2016)
There are the ways of the replenishment of the museums’ funds of Volyn region and the problems of their conservation during 1991–2016 analysed in the article. The changes of the museum
objects selection principles are characterized. The attention is payed to the forms of the collections completing (the targeted acquirement, the objects detection during the expeditionary work
and occasional operative actions, the donation), which are used by the communal museums. The
article shows that the active members of the funds replenishment process of Volyn museums became the Ukrainian Diaspora representatives. The new form of the museums’ funds completing
has appeared – the incomings from the customs, courts and the Security Service of Ukraine.
Key words: museum, museum object, funds completing, fund work, Volyn region.
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ЛЮБОМИР РОМАН ВИНАР ЯК ДОСЛІДНИК І ОРГАНІЗАТОР НАУКИ
(ПАМ’ЯТІ ВЧЕНОГО)
Стаття присвячена пам’яті видатного історика, редактора та організатора науки,
засновника і багатолітнього редактора американського журналу української історіографії «Український історик», президента Українського історичного товариства, доктора
габ. з історії, професора Любомира Р. Винара. Зроблено короткий огляд біографії дослідника та аналіз його внеску в українську й американську науки. Підкреслено значення його наукового спадку в галузі історії України, історіографії, біографістики, а також бібліографії, слав’янознавства та етнічних студій в США. Окремо обумовлено співпрацю вченого з
Національним університетом «Острозька академія».
Ключові слова: Любомир Роман Винар, «Український історик», науковий спадок.

На Великдень 16 квітня 2017 р. назавжди пішов від нас громадянин Сполучених Штатів Америки видатний український вчений, редактор, організатор науки – професор Любомир Роман
Винар. Постать, велич праці якої безперечно потребує глибокого монографічного дослідження,
яке, сподіваємося, незадовго буде завершене та опубліковане. В Україні проф. Винара знало багато колег у Києві, Львові, Одесі, Острозі, Луцьку, Чернівцях та інших містах університетської
та академічної науки. Біографія та творчість Вченого неодноразово ставала темою досліджень
істориків з України та з-за кордону. У фаховій літературі висвітлені основні віхи його життя, детально охарактеризовано науковий доробок вченого, який налічує понад 2000 бібліографічних
одиниць, включаючи близько 70-ти книжкових видань (монографії, бібліографічні довідники,
підручники для вищої школи), майже 50 книг (виключаючи редаговані ним журнали), виданих
за його редакцією, а також статті, енциклопедичні гасла, рецензії та бібліографічні нотатки, публікації документів і матеріалів [9; 10; 11; 12; 13; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 25]. Пропонована увазі
Читача стаття є спробою окресливши біографію і доробок лише віддати дань пам’яті Людині та
Вченому, більша частина життя якого не з власної волі відбулася поза Україною, яку він дуже
любив і до якої не зміг повернутись лише через поважні життєві обставини. Але саме пережиті
в житті непрості ситуації (про які Л. Винар згадував у коротеньких «Біографічних нотатках»
[15]), поєднані із закладеними родинним вихованням звичками, сімейним, дружнім, шкільним,
університетським оточенням, прочитана від дитинства література сформували саме ті риси характеру, що дозволили так плідно працювати багато років.
Л. Винар народився 16 грудня 1931 р. (офіційно зареєстрована дата народження – 2 січня
1932 р.) у Львові, де і провів своє раннє дитинство. Його батько, Іван Винар, був директором
приватної дівочої гімназії ім. Кокорудзів українського педагогічного товариства «Рідна школа»,
яка до сьогодні вважається однією з найбільш зразкових шкіл з українською мовою навчання,
на основі гармонійного культурного, релігійного, громадського, естетичного виховання. Мати,
Євфрозина, походила з українських родів Дориків і Левинських (останній дав Україні відомого
архітектора І. Левинського). Була директором (управителькою) народної школи ім. Б. Грінченка, що теж належала до мережі приватних народних шкіл товариства «Рідна школа». Любомир
Винар теж розпочав навчання у народній школі, а в 1941 р. склав вступний іспит до першої
української гімназії у Львові, де навчався до 1944 р. Завдяки мамі рано навчився читати, а тато
привив любов до історичної літератури, купував синові книги, дозволяв користуватись бібліотекою гімназії.
З початком Другої світової і приходом радянської влади у Львові почалися важкі тривожні
часи, коли родина через належність І. Винара під час визвольних змагань до Богданівського
полку підпадала під небезпеку арешту. Напередодні повернення у місто радянської влади батьки прийняли рішення про виїзд зі Львова, як згадувала пізніше його мама: «…ради дітей, щоб
удержати їх при житті» [1, арк. 1].
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104

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

У другій половині 1945 р. у Західній Німеччині та Австрії почали засновуватися табори для
переміщених осіб. Серед величезної кількості емігрантів в таборах опинилась і родина Винарів,
спочатку в Карлсфельді, а потім Берхтесґадені. Незважаючи на тимчасове становище та важкі
матеріальні та побутові умови, в українських таборах дуже активно розвивалося суспільне і
громадське життя. Відмітимо також, що до такої активної організаційної діяльності стимулювала певна соціопсихологічна ситуація, яка склалася безпосередньо в таборах, бо в тогочасних
умовах життєвої невизначеності доволі чітка організація життя, збереженість громадської та
суспільної активності давали можливість людям створити більш-менш звичний для себе життєвий устрій. Водночас збереження й активна робота Пласту, інших громадських організацій
– формувало у молоді активну життєву позицію, виховувало любов до батьківщини. Особлива атмосфера ДіПі таборів, де Л. Винар продовжив навчання в гімназії, однозначно вплинула
на формування його світогляду. Крім того, в таборових умовах викладачами гімназій нерідко
ставали університетські професори, що давало молодому поколінню шанс отримувати якісну
освіту. Не були винятком і гімназії, в яких навчався майбутній вчений.
Л. Винар, як і більша частина таборової молоді, був членом Пласту. Між школою та Пластом
була тісна співпраця і це дозволяло впливати на освіту і формування української молоді. Як
згадує сам Л. Винар: «Можна ствердити, що Пласт мав великий вплив на гімназійну молодь в
таборових часах, і я багато завдячую цій організації у формуванні мого юнацького світогляду»
[6]. Л. Винар входив до пластового гуртка «Пугачі», був редактором пластової одноднівки «Під
пластовими прапорами». Крім того, очолював літературну комісію товариства національного
солідаризму «Зарево», діяльність в літературній комісії стала для Л. Винара першим випробуванням його організаторських здібностей.
У травні 1949 р. Л. Винар складає випускні іспити (матуру) у Берхтесґаденській гімназії та
отримує «Свідоцтво зрілості». Ще навчаючись у таборовій гімназії, він впевнюється у необхідності працювати науково, не лише для себе, але й України, однак ще не має визначеної цілі. В
цьому ж році він стає студентом Мюнхенського університету Максиміліана Людвіга, вивчає політичні та суспільні науки. Одночасно він розпочинає студії в Українському вільному університеті (УВУ) на філософічному факультеті: спеціалізація «Історія України» (додатково філософія,
література, соціологія). Паралельне навчання в двох університетах дало можливість юнакові одночасно долучитися не лише до двох систем освіти а й сформувати глибоке розуміння історичного процесу на основі лекцій як українських професорів, їх методології та концепцій розвитку
українського історичного процесу, так і європейських вчених, ознайомлюючись з надбаннями
європейської та світової науки.
Наприкінці 1949 р. родина Винарів приймає рішення переїхати до США. Після великої кількості перешкод та негараздів, у 1951 р. їм вдається виїхати з Європи. В зв’язку з переїздом Л.
Винар був вимушений перервати навчання.
Якщо 40-ві роки пов’язані насамперед з формуванням світоглядних принципів молодого Л.
Винара, то початок 50-их років став ключовим періодом в формуванні його особистісних рис та
вибору життєвих пріоритетів. По переїзді до США (м. Клівленд) родина Винарів, як зрештою і
велика кількість українських емігрантів, зіткнулася з великими труднощами, в першу чергу матеріальними. Л. Винар був змушений працювати фізично, на заваді було і незнання англійської
мови. Брак коштів загрожував йому перервати навчання в УВУ. В цей період, він розпочинає
листування з О. Оглоблиним. Саме в особі відомого шанованого науковця Л. Винар знаходить
моральну підтримку та одночасно, листуючись із вченим, стверджується в думці не відступати
від прийнятого рішення займатися наукою. Про це свідчать і записи з його щоденника з цих
років: «Часами мою думку заливають хвилі відчаю, а опісля знову випогоджується усе й ясні
життєрадісні світла запалюють вогні твердої постанови – іти цим шляхом до кінця: себто наука,
наука і ще раз наука. Це тверда постанова» [2, арк. 3].
В 1955 р. Л. Винар захищає в УВУ магістерську роботу на тему: «Походи українських козаків
на Молдавію в другій половині XVI-го ст.». Рецензентами праці були О. Оглоблин та Н. Полонська-Василенко, які оцінили її на «визначно». В наступному році (в березні 1956) Л. Винар
пише заяву з проханням прийняти до оцінки дисертацію на тему: «Українсько-молдавські відносини в другій половині XVI-го ст.», написану під керівництвом О. Оглоблина. В цьому ж році
він складає в УВУ докторські іспити з історії та філософії і отримує найвищу оцінку за свою
докторську дисертацію [4]. Науковий керівник одразу помітив потенціал свого учня. В листі до
В. Державіна, декана філософічного факультету, О. Оглоблин писав: «Я вважаю Л. Винара за
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талановитого молодого історика і не маю жадного сумніву, що це буде один з найкращих наших
докторів» [7, арк. 1]. На нашу думку, визнання О. Оглоблиним Л. Винара в першу чергу як науковця стало важливим стимулом до продовження наукової роботи та позитивно вплинуло на їх
подальшу тісну і плідну співпрацю, а пізніше – близьку дружбу.
У 1958 р. Л. Винар розпочав вивчення бібліотечних наук й архівознавства у Western Reserve
University в Клівленді, який до сьогодні вважається одним з найпрестижніших університетів
США в галузі бібліотечної справи. В 1959 р. Л. Винар отримує магістерський диплом з бібліотечних наук (Degree of Master of Science in Library Science). Темою його магістерської праці була
історія раннього українського друкарства (1491–1600 рр.). Пізніше опублікована окремим виданням вона стала першим дослідженням з історії українського друкарства англійською мовою.
1950-ті рр. стали знаковими в житті Л. Винара. Не зважаючи на складні матеріальні умови,
необхідність важко працювати, він не відмовляється від мрії стати дослідником, здобуває освіту, навики організаційної діяльності та продовжує наукову роботу в галузі історії. Саме в цей
час сформувались його професійні навики, а також проявились такі риси характеру як цілеспрямованість, наполегливість та колосальна працездатність, що стали визначальними у подальшій
науковій кар’єрі вченого.
Наукова біографія Любомира Винара надзвичайно цікава з точки зору аналізу впливу зовнішніх факторів – умов життя, інтелектуального середовища, сфери спілкування на формування не
лише його наукових поглядів, але і його самоідентифікації як науковця. У випадку Л. Винара ми
маємо справу фактично з «двома успішними науковцями» в одній особі. Вже з початку 1960-их
років наукове життя вченого можна чітко розмежувати на «український» та «американський»
вектори. При чому в обох напрямах Л. Винар проявив себе в різних сферах наукового життя.
Історична наука, її інтелектуальна та організаційна складові, стали основою в діяльності дослідника в українському закордонному науковому житті. В американській науці він, натомість,
зарекомендував себе як професійний бібліограф, автор важливих бібліографічних праць, викладач, університетський професор, а також організатор етнічних студій і дослідник української
громади в США.
1960-ті рр. позначилися особливо активною діяльністю вченого в американських наукових
установах. Проте, свої найуспішніші проекти в наукових інституціях Америки Л. Винар реалізував протягом 1970-80-их років. Його діяльність позначилася участю у великій кількості організацій та інституцій, що займалися славістичними та етнічними студіями, а також дослідженнями в
галузі бібліотекознавства та бібліографії. Якщо розділити наукову працю Л. Винара тематично,
то його наукова кар’єра в американській науці будувалася за наступними напрямками:
А) Бібліотечна справа та бібліографія. З 1960 р. Л. Винар працює в Технологічному інституті Кейс в Клівленді на посаді інструктора (викладача) бібліотеки. В 1962–1965 pp. Л. Винар
мешкав у Болдері (Колорадо), де отримав посаду доцента бібліографії в Колорадському університеті, крім того, завідує спеціальною історично-антропологічною колекцією та викладає в
цьому університеті. Протягом 1965-66 рр. Л. Винар викладає в Бібліотечній школі Денверського
університету курси: «Історія книги» (History of the book), «Вступ до бібліографії» (Introduction
to Bibliography and References). З 1965 до 1969 рр. Л. Винар проживає у місті Бовлінґ Ґрін (штат
Огайо) і працює в Бовлінґґрінському університеті. Він засновує та редагує серію «Професорські
видання» («Faculty Publications»), яка являла собою покажчики друкованих праць професорів
університету, групованих по наукових галузях. З 1967 р. Л. Винар отримує ступінь надзвичайного професора цього університету, а також займає посаду заступника директора університетської
бібліотеки.
Б) Славістичні студії. В 1967 р. Л. Винара обирають членом Американської історичної асоціації (AHA) та Американської асоціації для поширення славістичних студій (AAASS). Його
також запрошують до участі у дослідницькій програмі Інституту дослідження СССР та Східноєвропейських студій в Джан Карол університеті на посаді консультанта в галузі радянських та
славістичних студій. В 1967-1968 р. він очолює Славістичну східноєвропейську секцію Американської бібліотекарської асоціації (Slavic Holdings Committee (ALA) та стає президентом Комітету об’єднаних славістичних студій в США та Канаді. Є консультантом української програми
Гарвардського університету.
В) Етнічні дослідження стають пріоритетним напрямком з 1970-х рр., коли Л. Винар переїжджає до м. Кент (штат Огайо), де розпочинає працю в Кентському державному університеті.
За його ж ініціативою, у 1971 р. при Кентському державному університеті було створено Центр
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для вивчення етнічних публікацій та культурних інституцій (Center for the Study of the Ethnic
Publications and Cultural Institutions). Унікальність цієї установи полягала в тому, що дослідження етнічних груп проводилось шляхом аналізу величезного масиву етнічної періодики та вивчення діяльності етнічних культурних установ (музеїв, бібліотек, архівів). Паралельно Л. Винар активно працює над розробкою оглядів та покажчиків етнічних періодичних видань, газет,
бібліотечних та архівних центрів.
За ініціативи Л. Винара в 1980 р. при Центрі для вивчення етнічних публікацій та культурних
інституцій було засновано і понад 15 років ним редаговане періодичне видання «Ethnic Forum»
(«Етнічний форум»). На його сторінках науковці США та інших країн мали можливість обговорювати різні тенденції в етнічних дослідженнях, етнічній бібліографії, освітніх програмах,
видавництві та інших важливих темах, пов’язаних з етнічними студіями у Сполучених Штатах.
Понад 15 років існування часопису його головним редактором та ідейним натхненником залишався Л. Винар. Завдяки наполегливій праці редактора «Ethnic Forum» швидко став серйозним
академічним виданням, в якому співпрацювали відомі науковці: соціологи, історики, бібліографи, політологи, що були фахівцями в галузі етнічних досліджень.
Л. Винар відіграв важливу роль у створенні об’єднання науковців в галузі етнічних досліджень та представників наукових установ, що займаються етнічними дослідженнями з 30 коледжів та університетів в штаті Огайо. Це об’єднання було відомим на державному рівні як
Академічна рада етнічних досліджень в Огайо (Academic Council on Ethnic Studies in Ohio), яка
несла відповідальність за розвиток академічної програми етнічних досліджень та проектування
наукових та довідкових видань в цій ділянці досліджень. З 1978 по 1982 рр. Л. Винар обирався
президентом ради. 1977 р. Л. Винар був обраний на дворічний термін віце-президентом Асоціації для вивчення національностей (СССР та Східна Європа). В 1981–1983 рр. професор Винар
був також заступником голови Національної ради етнічних студій в Америці і координував її
академічну та науково-видавничу діяльність. З 1981 до 1990 рр. він очолював комітет етнічних архівів, бібліотек і музеїв в Огайо, а з 1983 до 1988 – Комітет досліджень слов’янських і
східнослов’янських джерел в Америці і Канаді.
Г). Викладацька діяльність. Під час роботи в Кентському державному університеті (з 1971
до 1990 рр.) Л. Винар керував постмагістерськими студіями на бібліотечному факультеті, також
був опікуном української студентської громади університету, а протягом 1984-87 рр. був головним завідувачем Стипендіальної комісії (Principal Іnvestigator Fellowship grants). Окрім цього,
він викладав ряд навчальних курсів, в тому числі про дослідницькі методи в науковій роботі.
За активну діяльність в американському науковому житті та Кентському університеті зокрема у
1989 р. Л. Винар був номінований на найвищий професорський ранг університету.
Як бачимо, активна діяльність Л. Винара в американських наукових інституціях пов’язана як
за організаційною, так і науково-видавничою сферами, крім того, протягом 20 років Л. Винар не
припиняв викладацької роботи в американських університетах.
Український вектор наукової праці вченого пов’язаний з діяльністю в українських наукових
інституціях та дослідницькою роботою в галузі української історії та історіографії. З 1960-их
років Л. Винар активно включається в діяльність українських наукових установ та плідно працює науково. В цей період він стає ініціатором створення та долучається до діяльності Українського бібліологічного інституту, Української Американської асоціації університетських
професорів, входив до оргкомітету Українського генеалогічного і геральдичного товариства
(УГГТ), став науковим співробітником Східноєвропейського Науково-дослідного інституту
ім. В. Липинського.
В цей же час розпочинається діяльність Л. Винара і в найбільших зарубіжних українських
наукових установах – Українській вільній академії наук (УВАН) та Науковому товаристві ім.
Шевченка (НТШ). Діяльність Л. Винара в УВАН пов’язана насамперед з працею в Історичній
секції. Її було засновано 10 березня 1952 на чолі з О. Оглоблиним. З 1955 р. Л. Винар стає членом Історичної секції [16, c.141], в 1957 старшим науковим співробітником, а в 1963 обраний
членом-кореспондентом [5]. 6 квітня 1969 р. його було обрано дійсним членом УВАН у США
[26, c.73]. Крім того, Л. Винар працював у Комісії для вивчення історії української еміграції у
США, що була заснована 9 травня 1953 р.
Важливою складовою науково-організаційної діяльності Л. Винара є його співпраця в НТШ,
зокрема в Клітині НТШ в Клівленді. В Хроніці Товариства за 1964-65 рр. прізвище Л. Винара знаходимо в списку звичайних членів НТШ [28, c.59], а у 1967 р. О. Оглоблин рекомендує
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кандидатуру Л. Винара на дійсного члена [3, арк. 1]. З 1992 р. Л. Винар є заступником голови
Історичної секції НТШ. Перебуваючи на цій посаді, він реалізовує спільно з Товариством проекти, що здійснювались в УІТ, УВАН та СНР. Крім того, вчений долучився до важливого видавничого проекту НТШ – створення «Енциклопедії української діаспори».
Проте, особливе значення має його організаційна діяльність по створенню журналу «Український історик» та Українського історичного товариства (УІТ). Еміграція звела на американському континенті різні покоління українських вчених. У силу історичних обставин, ці вчені були
представниками різних українських наукових шкіл, що нерідко призводило до непорозумінь та,
навіть, конфліктів. Опинившись у нових умовах життя, попри побутові труднощі, українські
вчені постають перед потребою сформулювати подальшу програму розвитку історичних досліджень в умовах еміграційного життя. Співпраця між поколіннями істориків давала шанси
на продовження українських наукових традицій та одночасно включення української науки до
американського наукового життя.
Л. Винар та ряд інших українських вчених виходом із кризової ситуації в розвитку українських історичних студій вважали створення самостійного товариства українських істориків, що
мало на меті оберігати кращі традиції української історичної науки та підвищувати її міжнародний авторитет. Починаючи з 1965 р. і до 1990-их рр. діяльність УІТ проходила в двох площинах:
науково-організаційній та науково-видавничій. Для популяризація своєї діяльності УІТ налагодило співпрацю не лише з українськими (УВАН у США і Канаді та їхніми історичними секціями, з НТШ в Америці, Європі, Канаді й Австралії, УВУ в Мюнхені та ін.), але й зарубіжними
науковими установами, долучившись до західного наукового життя.
Активна організаційна діяльність та участь УІТ в різноманітних конференціях здійснювалась
значною мірою завдяки комунікативним вмінням Л. Винара та підтримкою колег, що розуміли
важливість наукового спілкування такого формату. Товариство брало участь і було організатором численних конференцій і конгресів в США, Канаді, Європі, Україні в тому числі у співпраці
з іншими (українськими і неукраїнськими) науковими установами. Починаючи з 1966 р., УІТ
зініціювало періодичні наукові конференції, присвячені ювілейним рокам життя М. Грушевського (пізніше – Д. Дорошенка, О. Оглоблина та ін.). За роки своєї діяльності УІТ здійснило
цілий ряд важливих видавничих проектів. Видається низка книжкових серій з важливих тем
української історії та історіографії: «Історичні монографії», «Історичні студії», «Українські вчені», «Грушевськіяна», «Мемуаристика», «Українсько-єврейські студії», «Епістолярні джерела
грушевськознавства», «Оглобліяна». Активне поширення діяльності Товариства в Україні на
початку 1990-х – у 2000-х роках теж було пов’язане із постаттю його багаторічного президента,
який під час кожного візиту встановлював все нові наукові контакти, які одним із наслідків мали
створення осередків УІТ.
Окремо варто відзначити редакторську працю Л. Винара у журналі «Український історик».
Він взяв на себе основну відповідальність за організаційну та редакційну роботу. Як відомо,
редактор як ключова фігура, має величезний плив на формування журналу, його структуру, редакційну політику. Тому, для високого наукового рівня журналу, необхідним є високий рівень
фахової ерудиції його головного редактора. Л. Винар планував кожне число «Українського історика», звертався листовно до різних дослідників з пропозиціями співпраці, замовленням статей,
рецензій, спогадів. З самого початку існування журналу головний редактор сформулював концепцію наукового видання – «Український історик» мав стати фаховим науковим історичним
журналом і бути «трибуною» для українських науковців, розпорошених по всьому світу в обміні
науковою інформацією, думками, зрештою, як і кожен науковий журнал, він став першоджерелом для опублікування наукових ідей, теорій, результатів досліджень, місцем для критичного
розгляду нових ідей. Науковий журнал є серцем системи наукової комунікації, а з огляду на
умови розвитку української історичної науки в діаспорі наявність фахового періодичного видання було особливо актуальною.
Діяльність Л. Винара в українських наукових установах гармонійно поєднувалась у праці на
посаді президента Світової наукової ради Світового конгресу українців (СКВУ, пізніше – СКУ).
Власне на чолі СНР він намагався досягти об’єднаної конструктивної роботи провідних українських наукових установ, а з початком 1990-их рр. долучити їх до активної співпраці з науковими
та навчальними центрами в Україні. Після здобуття Україною незалежності Л. Винар розпочав
активно налагоджувати співпрацю з науковими установами в Україні, долучився до ряду важли-
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вих організаційних та видавничих проектів, його творчість визнана та високо оцінена колегами
в Україні.
Крім бібліографічної, викладацької та організаційної роботи, Л. Винар багато і плідно працював науково. Його коло наукових зацікавлень, що формувались із студентських років, доволі
широке, але в опрацюванні певних тем він досяг значних здобутків. Праці Л. Винара присвячені
різним темам та періодам української історії (середньовіччя, козацтва, історії культури, історії
державності України ХХ ст.), він є автором ряду праць з української історіографії, бібліографії,
біографістики, етнічних досліджень та спеціальних історичних дисциплін, що вийшли друком
українською, англійською, німецькою та іншими мовами як за кордоном, так і в Україні.
Основою історичних досліджень вченого було обов’язкове слідування концепції (схеми-моделі) історії України М. Грушевського з її відповідною періодизацією та термінологією. Українські дослідники, на думку Л. Винара, мали «впровадити в світову історіографію, зокрема в
Америці і Європі, національну схему історії України, базовану на схемі М. Грушевського…»
[14, c.202].
Кілька праць дослідника присвячено ранній історії козацтва та біографіям визначних козацьких лідерів. Найбільш ґрунтовні його праці розкривають діяльність Дмитра Вишневецького та
Андрія Войнаровського. В працях з історії козацтва Л. Винар запропонував власну періодизацію історії козацтва, довів, що українські козаки виступали суб’єктом міжнародних відносин,
охарактеризував ґенезу та розвиток реєстрового козацтва та його ролі у формуванні окремої
верстви українського суспільства [27].
Всі дослідження вчений базував на глибокому вивченні широкого кола джерел. Принциповість цього підходу визначається ставленням історика до історичної науки взагалі: «Немає сумніву, що історія є найтвердшою основою кожної спільноти, на якій розвивається багатовимірне життя даного народу. Історія саме визначує історичність даної нації, аналізує її історичний
розвиток, інтерпретує її життя… Без джерельної документації історичності української нації, її
державницьких змагань і настанов – ледве чи українська спільнота і справа у вільному світі і
на рідних землях може перенести грядущі катаклізми світових подій, видержати іспит своєї історичності» [14, c.83].
Окрім досліджень з української історії Л. Винар присвятив свою увагу різним аспектам української історіографії: теоретичне обґрунтування понятійного апарату історіографії та історії
України, дослідження розвитку української історіографії в радянській Україні та діаспорі, розробка теоретичних засад грушевськознавства як окремої галузі науки, дослідження біографій та
наукового доробку українських вчених діаспори, рецензійні праці. В історіографічних працях
Л. Винар поєднав традиції та методологію української та західної історіографії, що уможливило
створення узагальнюючих досліджень про розвиток української історичної науки в радянській
Україні та діаспорі, дало підстави для теоретичного пояснення історіографічної термінології та
основних дискусійних понять української історіографії. Значну частину історіографічного доробку вченого становлять персоналійні публікації, деякі з них до сьогодні залишаються єдиними біоісторіографічними розвідками про українських зарубіжних вчених.
Безперечно вагомим і загальновизнаним в українській науці є внесок Л. Винара в дослідження
життя та діяльності М. Грушевського. Він є автором наукових статей, енциклопедичних гасел,
археографічних публікацій, бібліографій, присвячених творчості останнього. Л. Винар запропонував теоретичне обґрунтування грушевськознавства як окремої наукової галузі, що базується
на своїй дисциплінарній структурі, методології наукового дослідження і джерельній базі, яка
постійно збагачується. В сучасній Україні він знайшов багато однодумців, різнопланові наукові
дослідження яких підтверджують висловлені багато років тому думки вченого.
Л. Винар був надзвичайно працездатним дослідником, який зумів не лише паралельно працювати в двох наукових середовищах (українському та американському) та досягти там визнання як вчений, але й став одним із лідерів та організаторів українського наукового життя в
США, вдало поєднавши свою працю на посаді спочатку секретаря, згодом – президента УІТ та
головного редактора «Українського історика» із активною роботою в інших наукових організаціях та інституціях. Він дуже багато зробив для розвитку науки науковими працями, створенням
наукових біографій політичних, громадських та наукових діячів України, в т.ч. й тих, що були
змушені виїхати в еміграцію, забезпеченням збереження та введення до наукового обігу джерел
з української історії та історіографії.
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Внесок редактора «Українського історика» в розвиток історичної науки на заході дуже вдало
означив Лев Биковський: «Науково-організаційні зусилля проф. д-ра Любомира Винара в царині української історичної науки започатковані в 1960-их роках у США, не тільки вдалися йому –
але безпосередньо причинилися до своєрідного відродження української історіографії на Заході.
Те, що не вдалося попередникам, пощастило здійснити д-рові Л. Винареві – створити тяглу нову
добу дослідів в українській історичній науці» [13, c.62]. Дійсно, завдяки високій якості наукових досліджень, багатолітньому редагуванню єдиного в діаспорі фахового історичного журналу
«Український історик», активній діяльності в межах наукових установ діаспори, його внесок
у розвиток української історичної науки є багатогранним і визначає провідне місце вченого в
українському історіографічному процесі другої половини ХХ ст.
І хоча робота забирала багато часу, Л. Винар був добрим чоловіком (одружившись у далекому 1962, понад 50 років прожив із коханою дружиною Анною Терезою з дому Кузьмич у
щасливому шлюбі), батьком і дідом (доня Наталія виросла, одержала освіту і тепер разом із
чоловіком виховує двох чудових малюків Ростика (Роса) і Різ), сином (вони з дружиною завжди
намагались створити для батьків, що до своєї смерті жили поруч, умови для щасливої старості).
Він був надійним другом і дружбу теж вмів підтримувати довгі роки.
Л. Винар багато років співпрацював з Національним університетом «Острозька академія», де
був Почесним доктором. Тут проф. Л. Винар став ініціатором створення і багатолітнім натхненником в роботі Інституту досліджень української діаспори. В Інституті готувались до друку і
видавались спільні з УІТ наукові проекти, діє Редакційне бюро журналу «Український історик».
Неодноразово проводились наукові конференції, учасником багатьох з яких був пан Професор.
Родина Винарів надавала стипендії для навчання студентів і кілька з них змогли завдяки ним
одержати ступінь бакалавра. В Академію Л. Винар передав власну бібліотечну колекцію, в якій
є унікальні видання.
Наука понесла величезну втрату зі смертю Любомира Р. Винара. Вічна Йому Пам’ять!
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ЛЮБОМИР РОМАН ВЫНАР КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР НАУКИ
(ПАМЯТИ УЧЕНОГО)
Статья посвящена памяти выдающегося историка, редактора и организатора науки,
основателя и многолетнего редактора американского журнала украинской историографии «Украинский историк», президента Украинского исторического общества, доктора
истории, профессора Любомира Романа Вынара. Коротко рассмотрено биографию исследователя и проанализировано его вклад в украинскую и американскую науки. Подчеркнуто
значение его научного наследия в отрасли истории Украины, историографии, биографистики, а также библиографии, славяноведения и этнических исследований в США. Отдельно оговорено сотрудничество ученого с Национальным университетом «Острожская
академия».
Ключевые слова: Любомир Роман Вынар, «Украинский историк», научное наследие.
Anastasia Kheleniuk, Alla Atamanenko
LUBOMYR ROMAN WYNAR AS SCHOLAR AND ORGANIZER OF SCIENCE (IN MEMORIAM OF THE SCIENTIST)
The article is dedicated to the memory of the outstanding historian, editor and organizer of
science, the founder and long-time editor of the “Ukrainian historian,” an American journal of
Ukrainian historiography, the President of the Ukrainian Historical Association, Dr. hab. of history, professor Lubomyr R. Wynar. Basing the research on the various sources, authors attempt to
recreate the brief intellectual biography of the scholar, to identify the influences on the formation
of his personality and the main features of his character. Authors also attempt to systematize the
contribution of Dr. L. Wynar to the Ukrainian and American sciences. Main directions of scholarly research and the range of his scholarly interests are briefly discussed in the article. Authors
underlines the importance of Dr. Wynar’s scholarly legacy in the history of Ukraine, historiography, biographical studies, as well as bibliography, Slavic and ethnic studies in the United States.
The cooperation of the scholar with the National University of «Ostroh Academy» is separately
outlined.
Key words: Lubomyr Roman Wynar, The Ukrainian Historian, scholarly legacy.
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ПЕРЕДУМОВИ ТА ПРИЧИНИ ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО
ВІРМЕНСЬКОГО ЦАРСТВА НАПРИКІНЦІ ІХ СТОЛІТТЯ
У статті проаналізовано зміни геополітичного становища на Закавказзі, завдяки яким
вірмени отримали змогу відновити власну незалежну державу у 884–886 рр. Розкрито особливості арабо-візантійського протистояння, як одного з факторів відновлення Вірменської державності. Охарактеризовано вірмено-візантійські та вірмено-арабські відносини
наприкінці ІХ ст.
Ключові слова: цар Ашот І (884/886–890), Василій І Македонянин (867–886), Багратидська Вірменія (884/886–1045), нахарари, арабо-візантійська боротьба.

Історія вірменської державності в VII–XI ст. проходить крізь призму боротьби Візантійської
імперії та Арабського халіфату за територію Вірменії та Закавказзя загалом. Водночас, саме
друга половина ІХ ст. була у всіх відношеннях знаковим періодом для вірмен, адже посилення
Візантії та послаблення Халіфату спричинило зміни геополітичного становища на Закавказзі,
що дозволило у 884–886 рр.1 [39, p. 460, 945] здобути незалежність Вірменській державі від мусульманського панування.
В історіографії дана проблема висвітлена опосередковано, адже в більшості випадків історики розглядають відновлення незалежності Вірменії лише з точки зору ослаблення позицій
Халіфату, частково чи повністю недооцінюючи роль візантійсько-арабського протистояння та
солідну військово-політичну підготовку з вірменського боку, яка сприяла позитивному закріпленню прагнень останніх.
Основні праці з цієї тематики були написані ще в радянський період (як-от монографії Арама
Тер-Гевондяна [21] та Карена Юзбашяна [26]), де автори, спираючись на широку джерельну
базу, займались радше констатуванням фактів та створенням загальної картини історії ранньосередньовічної Вірменії, не вдаючись у критичний та порівняльний аналіз подій другої половини ІХ ст. Сучасні ж дослідники (Уоренн Тредголд [39], Річард Ованесян [36], Кирило Туманов
[37; 38] та Арсен Шагінян [25]) працюють більше в річищі візантиністки чи арабсько-вірменських відносин, вивчаючи лише окремі аспекти релігійних, політичних та економічних відносин
у Вірменії. Зауважимо, що подана тема зовсім не висвітлена в українській історіографії, а всі
доступні праці російських, вірменських чи західних істориків лише епізодично вивчають другу
половину ІХ ст., через що й виникла потреба комплексного розгляду еволюції військово-політичного становища Вірменії на шляху до своєї незалежності.
Одним з найголовніших творів, який докладно висвітлює історію Вірменії в ІХ–Х ст., є праця
католикоса Ованеса Драсханакертці «Історія Вірменії» (Х ст.) [14]. Автор, який був сучасником
майже усіх нижчеописаних подій, детально висвітлює історію ІХ ст. та діяльність першого царя
з династії Багратидів – Ашота I, вважаючи, що саме його розумна політика і допомогла відновити незалежність Вірменії [22, c. 40–42]. Окремі факти про історію другої половини ІХ ст.
можемо зустріти в хроніках Псевдо-Шапуха Багратуні (Х ст.) [18], Товми Арцруні (Х ст.) [41],
Мовсеса Каланкатуаці (Х ст.) [12], Вардана Великого (ХІІІ ст.) [5], а також у працях ромейського василевса Константина Багрянородного (945–959 рр.) [10]. Лаконічні згадки про цю епоху
знаходимо в роботах арабських істориків Аль-Істахрі (Х ст.) [19] та Аль-Асіра (ХІІ ст.) [7], котрі
описували Вірменію в контексті політичної історії Халіфату. Зауважимо, що усі хроністи, які
жили в наступних роках, в переважній більшості копіювали розповіді своїх попередників, інколи додаючи нову інформацію до тексту.
Мета дослідження полягає в комплексному аналізі всіх факторів, які сприяли відновленню
незалежної Вірменської держави.
1
В історіографії тривають дискусії стосовно датування коронації Ашота І, як засновника окремого Багратидського царства. Ашот почав правити ще у 855 р., як ішхан Вірменії під арабською зверхністю, але лише у 884–886 р. був коронований
як окремий правитель Багратидського царства.
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Завдання дослідження – розглянути геополітичну історію Вірменії та Закавказзя як боротьбу
двох протиборчих сил – Візантії та Халіфату. Охарактеризувати внутрішньополітичне та економічне становище Вірменії як «третьої» сторони конфлікту та визначити взаємовплив внутрішніх
і зовнішніх факторів на утворення окремої Вірменської держави.
Арабська експансія в 30-их роках VII ст. кардинально змінила геополітичне становище на
Близькому Сході, призвівши до занепаду Візантії та Сасанідського Ірану, що в свою чергу, дозволило вірменському народу відновити власну незалежну державу (639–705 рр.). Саме з середини VII ст. розпочалася боротьба Візантії та Арабського халіфату за контроль над Кавказьким
регіоном та, зокрема, над Вірменією [30, p. 183–185]. Нестабільна геополітична ситуація на Кавказі дозволила Вірменській державі проіснувати до 705 р., коли вона потрапила в залежність від
Халіфату до кінця IX ст. [15, c. 480–481].
Починаючи з VIII ст. територія Вірменії входила до складу арабської провінції Армінія, яка,
в свою чергу, була частиною Північного намісництва, яке охоплювало територію Албанії (Хачен), Ширвану, Картлі та Лазики. Правителем провінції був остикан, якого призначав халіф із
числа своїх наближених людей. Командування арабськими та місцевими військами для оборони
краю (від ромеїв і хозар) та збір податків були головними обов’язками остикана [25, c. 155–160].
Будучи прикордонною провінцією Халіфату, Вірменія, зі своєю сильно розвинутою соціальною
ієрархією, здобула певні привілеї з боку халіфів, що супроводжувалося наданням їй автономних
прав у питаннях внутрішнього розвитку. Зокрема, далі існував інститут ішхана2* та спарапета3**,
а також було збережено права нахарарів4***, хоч й всі вони прямо чи опосередковано підпорядковувались остикану Армінії. Ці права дозволили вірменам зберегти внутрішню автономію та протистояти ісламізації з боку Халіфату, яка особливо посилилася з кінця VIII ст. [36, p. 76–77].
Економіка Халіфату через неефективне використання коштів чиновниками і марнотратство
халіфів постійно потребувала нових надходжень в скарбницю, що проявлялося в збільшенні податків з підлеглих земель. Вірменія, на початку IX ст., була змушена щорічно сплачувати близько 4 млн. дирхем до скарбниці Халіфату [16, c. 590], що було доволі великою сумою [25, c. 135–
143]. Вірменські джерела, які описують період VIII–IX ст. говорять, що найбільшою проблемою
для Вірменії були не стільки великі податки, а те, що ці податки збирали арабські чиновники,
які були: «беззаконними та кровожерливими. Вони [чиновники – Д. Д.] збирали податки більше
норми [забираючи частину собі – Д. Д.], грабуючи тим самим людей…» [8, c. 94].
Негативна податкова політика Халіфату призводила до ряду заворушень у Вірменії, найбільшими з яких були повстання 747–750 рр. та «Велике повстання» 774–775 рр. [21, c. 197–199],
які найчастіше очолювали представники роду Мамиконянів. Поразка у повстаннях змушувала
багатьох нахарарів втікати у Візантію, де їх приймав імператор, як союзників у боротьбі проти
мусульман [9, c. 75]. Землі втікачів-нахарарів конфісковували на користь держави, а частину
наділів віддавали вірним родам, зокрема і Багратидам (Багратуні), які, будучи лояльними до Халіфату, стали найвпливовішим знатним родом у Вірменії. Зазначимо, що Багратиди були спадковими ішханам та одними з найбільших землевласників в країні [21, c. 181–182], що дало їм
змогу в другій половині ІХ ст. очолити рух за відновлення військової та політичної незалежності
Вірменії.
Найбільшою перепоною для здобуття суверенітету Вірменією були внутрішні протиріччя
між нахарарами, які не маючи між собою єдності, не могли протистояти Халіфату. Водночас,
араби активно протегували та залучали окремих правителів до своїх військових кампаній [18,
c. 150–152], інших же прагнули відсторонити від політичного життя. У такій ситуації необхідною умовою для звільнення Вірменії з-під мусульманської залежності стало військове ослаблення Халіфату та прихід на вірменський трон нового правителя, який міг би підкорити більшість нахарарів своїй волі та об’єднати їхні землі у єдиній державі – Вірменському царстві. У
свою чергу нахарари готові були тимчасово підкоритися вірменському царю, адже лише в союзі
з ним, вони могли звільнитися від арабського панування.
2
* Ішхан – правитель Вірменії у VII–ІХ ст. Займався адміністративними та соціально-економічними справами. Обирали
ішхана нахарари і вони були повністю підконтрольні арабському халіфу. Вже з VIII ст. посада ішхана спадково закріплюється за родом Багратидів, які були вірні Халіфату. Згодом, вони стали царями Багратидської Вірменії у ІХ–ХІ ст.
3
** Спарапет – головнокомандувач усіх вірменських військ, друга людина в державі після ішхана.
4
*** Нахарари – заможна вірменська знать. У VIII–IX ст. вони були великими землевласниками, які керували певними
районами (гаварами) та областями Вірменії, але підкорялися владі ішхана та остикана у військових та економічних питаннях, адже існував сильний централізований тиск зі боку Халіфату. Фактично, виступали самостійними власниками великих
землеволодінь.
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Арабський халіфат являв собою конгломерат насильно об’єднаних країн і народів, де відсутність економічної бази для такого об’єднання, привласнення державних земель місцевою
знаттю, безперервні повстання [1, c. 164–166], а також грандіозні соціальні та релігійні рухи
призвели до ослаблення та децентралізації держави вже на початку ІХ ст. [23, c. 116–118, 125–
127, 134–135]. Арабські еміри і вища знать підкорених народів, зміцнивши свою владу, стали
спадковими правителями певних областей і прагнули відокремитися від Халіфату, створюючи
свої правлячі династії, як це, для прикладу, робили й Багратиди [21, c. 233; 31, р. 148]. З іншого
боку, посилення влади військових (гулямів5*) в самому Халіфаті, ще більше погіршило ситуацію
[34, р. 14–16]. Сумарно ці події й призвели до розпаду мусульманської імперії в наступних роках.
На вірмено-арабські стосунки сильний вплив мав рух хурремитів6** на чолі з Бабеком, який
організував повстання в 816–837 рр. [3, c. 230–236; 27, c. 17–33]. Повстання, яке розпочалось
через сильний податковий тиск, переросло у боротьбу за звільнення Азербайджану (Аррану) від
арабського панування [2, c. 400–410]. Хоч повстання було придушене, проте воно підірвало стабільність Халіфату та дало поштовх до подальшого розвитку сепаратистських рухів у Вірменії
та Грузії.
В середині ІХ ст. відбувається посилення головного ворога Арабського халіфату – Візантійської імперії, яка в той час переходить від фемної (стратіотської) системи військової організації до професійної найманої армії [33, р. 19], яка у ІХ–Х ст. була здатна проводити активні
наступальні операції на всіх фронтах [11, c. 105]. Провісником цього посилення був прихід до
влади Македонської династії на чолі з Василієм І. Внутрішній стабільний розвиток та спокійна
зовнішньополітична обстановка дозволили ромеям сконцентрувати свої сили на східному напрямі та захопити ряд міст на сході Малої Азії, Сицилії та Криті у другій половині ІХ ст. [39,
р. 455–460]
Усвідомлюючи, що силою неможливо придушити боротьбу вірменських нахарарів, Халіфат
був змушений піти на поступки вірменам, боячись їхнього союзу з ромеями. Розглянемо одне з
останніх повстань вірменських нахарарів у 850–852 рр. Халіфат, намагаючись двічі зібрати податки протягом року, наштовхнувся на серйозний опір вірменського населення та нахарарів [7,
c. 68]. Такі знатні роди, як Сюні, Арцруні, Багратиди та інші, брали активну участь у повстанні
та навіть виганяли остикана Армінії з території Вірменії. Киракос Гандзакеці, вірменський історик ХІІІ ст., писав, що виступи розпочалися через «надмірну жадібність арабських збирачів
податків» [9, c. 76–77].
Вже у 851 р. 30-тисячна армія нового остикана Юсуфа попрямувала до Вірменії, але це військо було розбите повстанцями [7, c. 68]. Опісля халіф Мутаваккіль (847–861 рр.) відправив
армію еміра Буги, щоб придушити повстання, що й було зроблено у 852 р. Саму Вірменію було
піддано грабунку [14, c. 106–144], а очільників заколоту (ішхана Баграта ІІ Багратуні (830–851
рр.) та представників родів Арцруні та Сюні) було страчено [5, c. 102–105]. Вірменське повстання було одним з багатьох виступів, які відбувалися по всій території Халіфату, що свідчило про
агонію держави [32, р. 468].
Після смерті Баграта ІІ Багратуні новим ішханом Вірменії у 855 р. став Ашот Багратуні [35, р.
117–118]. Не маючи змоги й надалі проводити жорстку централізаторську політику, Аббасиди
намагалися привернути до себе Ашота Багратуні надавши йому титул «батрік ал-батаріка»
(ішханац ішхан або «князь князів») в 862 р. [26, c. 66–68], щоб останній не вступив у союз з ромеями [37, р. 611–613]. Киракос Гандзакеці писав, що відтоді Ашота почали йменувати «царем
Вірменії» [9, c. 78–79], а між Вірменією та Халіфатом почали формуватися сюзеренно-васальні
відносини. Ованес Драсханакертці так описує цю подію: «Був відправлений до Вірменії остикан Аль-Армані, який за велінням халіфа призначив ішханац ішханом Вірменії Ашота Багратуні. Остикан прикрасив його [Ашота – Д. Д.] багатим одягом і надав царські почесті. Довірив
йому збір податків з території всієї Вірменії та доручив самому надсилати частину з них до
скарбниці Халіфату. Таким чином він опинився найпочеснішим і старшим серед усіх нахарарів
Вірменії і всі уклали з ним союз, дійсно вважаючи його своїм царем. Сам остикан і надалі мав
охороняти вірменські землі» [14, c. 115–116].
5
* Гулями – регулярна арабська армія створена в 30-их роках ІХ ст., яка формувалася з тюркського населення та прямо
підпорядковувалась халіфу. З часом, влада гулямів досягла небувалих висот. Усвідомивши себе єдиною силою, здатною
контролювати величезну імперію, гулями захопили в свої руки владу в Халіфаті. За 861–870 рр. гулями скинули і звели на
престол чотирьох халіфів. Цей факт красномовно демонструє сильну внутрішньополітичну кризу держави.
6
** Хурремити – масовий рух в північному Ірані та Азербайджані (Аррані) за соціальну рівність людей (проти великих
податків), який переріс у прагнення реформувати іслам в бік зороастризму та повної рівності людей.
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Вважаємо, що Ашот Багратуні отримав права арабського правителя (остикана). Він стежив
за збором податків і йому підкорялися не тільки вірменські нахарари (Сюні, Арцруні, Рштуні
та інші), але й мусульманські племена Кайситів, які проживала на теренах Вірменії [13, c. 83].
Зауважимо, що деякі вельможі часто противились волі вірменського царя, покликаючись на свої
історичні права та військову силу, що значно гальмувало політичний розвиток Вірменії в наступних роках [18, c. 162–163].
Якщо не враховувати легендарну розповідь середньовічного історика Вардана Великого [17,
c. 140–141; 28, p. 164] про коронацію вірменською короною ромейського василевса Василія І
(який нібито за походженням був з стародавньої вірменської царської династії Аршакидів) [5,
c. 108–109], то у нас не має жодних даних про офіційні зв’язки між ромейським василевсом та
ішханац ішханом до 885–887 рр., адже вірмени були васалами Халіфату і не могли самовільно
контактувати з іншими державами (хоча неофіційні відносини могли бути). Відомим є листування між Ашотом і патріархом Фотієм (857–867/876–886 рр.), яке відбувалося в 60-их рр. ІХ
ст. і стосувалося в більшій мірі релігійних питань [24, c. 262–265]. Звісно, Візантія сприяла здобуттю вірменами своєї державності різними способами [38, p. 126–127], але на відкриту конфронтацію з Халіфатом за вірменські землі ромеї так і не посміли піти, вичікуючи на сприятливу
геополітичну ситуацію.
За висловом хроніста Вардана Великого, «Ашоту не вистачало тільки корони, щоб бути
повністю незалежним правителем, про що так сильно думали вірменські нахарари» [5, c. 110].
Вірменська знать вислала посольство до халіфа Мутаміта (870–892 рр.), щоб останній офіційно
визнав Ашота царем Вірменії. Арабський халіфат не хотів миритися з думкою про втрату Вірменії, але розумів, що якщо не лишити хоч частково Вірменію в орбіті свого впливу, то вона
перейде під вплив Візантії і стане прекрасним плацдармом для подальшого просування ромейських військ на Схід [4, c. 84]. Тому в 884–886 рр. халіф був змушений визнати політичне самоврядування Ашота виславши йому «царську корону, царські шати, дарунки, зброю і прикраси,
які привіз остикан Ісе» [14, c. 118–119].
За вірмено-арабським договором було встановлено, що Вірменія лише формально є залежною від Халіфату. Арабські посланці повинні були коронувати нових правителів Вірменії, а
вірмени натомість сплачували формальну данину в скарбницю Халіфату. Василій І також поспішив надіслати Ашоту корону і укласти з ним союзний договір, який був кроком у відповідь
на вірмено-арабський договір 884–886 рр. [29, p. 18, 21]. Це означало, що Вірменське царство
отримало міжнародне визнання. У 887 р. (існує версія про 885 р.) [39, p. 945] Ашот Багратуні з
великими почестями вінчався на царство короною, присланою з Візантії [5, c. 110].
Багратидська Вірменія, отримавши у 884–886 рр. de facto політичну незалежність, змушена була водночас визнавати сюзеренітет Халіфату до 928 р., коли представник халіфа (емір
Атропатени чи Азербайджану) більше не коронував вірменського царя [21, с. 237–248]. З 937 р.
емір, котрий водночас був остиканом Армінії, припинив свої військові набіги на Вірменію [40,
էջ. 38–50], а вже після 952 р. вірмени повністю перестали сплачувати будь-які податки емірату [36, p. 165]. Поступове ослаблення арабських впливів на Закавказзі призвело до посилення
позицій Візантії, яка з часом стає новим сюзереном для християнських держав цього регіону.
Візантійські імператори називали царя Вірменії «своїм улюбленим сином» і надали йому титул
«архонта архонтів» (царя царів) [14, c. 119]. На думку К. Юзбашяна, така дія означала те, що,
Вірменія входила у візантійську співдружність націй та перебувала у сфері впливу Візантії [38,
p. 122–129].
Вважаємо, що Вірменія de-jure так ніколи й не була незалежною державою, визнаючи протекторат Халіфату та Візантії, через що Ніна Гарсоян характеризує це політичне утворення як
«автономна держава» [36, p. 149].
Імператор Константин Багрянородний писав, що: «Перший вірменський цар Ашот володів
усіма країнами сходу» [10, c. 189]. Сурген Єремян, покликаючись на різні кавказькі джерела
вважає, що заручившись підтримкою Візантії та Халіфату, Багратиди підкорили собі всіх вірменських нахарарів, а також стали сюзернами царів Картлі, Албанії та племен Кайситів (які
проживали в області Харк), контролюючи de facto майже все Закавказзя [6, c. 6]. З цією думкою
згідний і російський сходознавець Валерій Степаненко вважаючи, що перші вірменські царі
Ашот І, Смбат I (890–913/914) і Ашот II (914–928) володіли титулом «архонт архонтів», тобто,
з точки зору Імперії, наділялися вищою владою відносно Албанії [12, c. 168–169] та Картлі [6,
c. 6], включаючи і прямих васалів Багратидів [20, c. 44].
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Доказом цього є описи арабських авторів території Вірменії кінця ІХ ст., де історик АльІстахрі пише наступне: «…територія Вірменії межує з Візантією, де доходить до Трапезунду. Її кордони тягнуться до міста Бердаа і до Джазіри, до Адербейджана і до Дабіля» [19,
c. 19]. Сучасні історики вважають, що кордони Багратидської держави та її васалів простягалися
на півдні до областей навколо озера Ван, на сході до річки Кури, на півночі до міста Тифліса, а на заході до Феодисіополя, фактично, займаючи територію майже всього Закавказзя [21,
c. 238–239].
Завдяки успішній дипломатії та наявності непоганого військового плацдарму, вірмени змогли
вдало використати своє стратегічне розташування як буферної зони між двома наддержавами
та здобути свою незалежність наприкінці ІХ ст. Об’єднання вірменської знатті навколо ішхана
Ашота І та отримання негласної підтримки ромейського василевса було потужною демонстрацією сили, яка виявилась більшим фактором впливу на арабів, ніж її застосування у відкритій
боротьбі. Водночас, для Візантії та Халіфату створення незалежного Вірменського царства виглядало радше як компроміс в питанні боротьби за територію Закавказзя, адже військове протистояння продовжуватиметься й у наступних роках, а сама Вірменія перебуватиме у васальній
залежності від тої чи іншої сторони конфлікту.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОГО АРМЯНСКОГО ЦАРСТВА В КОНЦЕ IX ВЕКА
В статье проанализированы изменения геополитической обстановки в Закавказье, благодаря которой армяне получили возможность восстановить собственное независимое государство в 884–886 гг. Рассмотрены причины упадка Арабского халифата и усиление Византийской империи во второй половине IX в. Определены военно-политические факторы,
которые способствовали консолидации армянской знати и заключению союза с Византией.
Раскрыты особенности арабо-византийского противостояния, как одного из факторов
восстановления Армянской государственности. Охарактеризовано армяно-византийские
и армяно-арабские отношения в конце IX в.
Ключевые слова: царь Ашот I (884/886–890), Василий І Македонянин (867–886), Багратидская Армения (884/886–1045), нахарары, арабо-византийская борьба.
Dmytro Dymydiuk
PRECONDITIONS AND REASONS FOR THE RESTORATION OF INDEPENDENT
ARMENIAN KINGDOM IN THE LATE NINTH CENTURY
The aim of this article is to analyze the change in geopolitical situation in Trancaucasia, which
enabled Armenians to restore their independent state in 885. We examine the reasons of decline
of the Arab caliphate and strengthening of the Byzantine Empire in the second half of the ninth
century. We take a closer look at the internal factors that contributed to the consolidation of the
Armenian nobility and making alliance with Byzantine Empire. The Arab-Byzantine conflict is
considered to be among the factors which lead to restoration of the Armenian independence. The
article gives the characteristics of the Armenian-Byzantine and Armenian-Arab relations in the
late ninth century.
Key words: Ashot I of Armenia (884/886–890), Basil I the Macedonian (867–886), Bagratid
Armenia (884/886–1045), nakharars, Arab-Byzantine conflict.
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МЕДИЧНА АСТРОЛОГІЯ ПРАВОСЛАВНИХ СЛОВ’ЯН
У ПЕРІОД РАННЬОГО МОДЕРНУ: МІСІЯ ТЕОФРАСТА ПАРАЦЕЛЬСА
У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ
У статті представлений короткий огляд історії поширення астрологічної медицини і
зображення «зодіакальної людини» серед православних слов’ян у XIV-XVIIІ ст. Подано історичний контекст натурфілософських студій і опис джерел, відслідковано витоки традиції лікувальної астрології із кириличних астрологічних збірників XIV ст. Проаналізовано
відомі рукописи, що містять описи та зображення «зодіакальної людини», які були розміщенні в кириличних рукописах та поширені в православному ранньомодерному інтелектуальному середовищі. Окремо розглядаються публічні виступи Теофраста Парацельса
у Великому Князівстві Литовському, Польщі, Хорватії і його спроби пропаганди власних
медичних поглядів на цих землях. В статті також приділено увагу діяльності учнів Парацельса, що оселилися і працювали в Східній Європі.
Ключові слова: «зодіакальна людина», астрологічна медицина, натурфілософія, Парацельс, Велике Князівство Литовське, природня магія.

Із наукової точки зору та здорового глузду поєднання медицини і астрології є неприпустимим вчинком для сучасного вченого або практикуючого медика. Лише історики науки можуть
говорити про синтез цих двох галузей знань, а саме про рух небесних тіл і їхній зв’язок з людським організмом, розквіт якого відбувся в добу Ренесансу та раннього модерну. Сьогодні книги із медичної астрології можна віднайти лиш у книжкових відділах з езотерики, окультизму
та магії. Не зважаючи на такий стан справ у наш час, починаючи від античних часів і до XVIII
ст., астрологія була академічною дисципліною, носії знань котрої займалися спостереженням за
рухом небесних тіл, після чого фіксували свої замітки у книгах, брошурах чи щоденниках.
Астрологію, алхімію, геомантію та деякі інші види природної магії (Magia Naturalis) вважали
«вищою магією», на противагу «народній магії», або «низькій», якою займалися відьми, відьмаки, чаклуни та знахарі. Щоб оволодіти вміннями «високої магії», потрібно було пройти певну
наукову кваліфікацію, чого не вимагалося в середовищі «низької магії». Оскільки астрологу
або алхіміку необхідно було добре орієнтуватися в математиці, хімії, біології та геометрії, щоб
уміти формувати складні схеми, таблиці та формули для розрахунків алхімічної субстанції чи
гороскопу. Окрім цього це все активно використовувалося у тогочасних медичних практиках.
Періодом, коли астрологія отримала найбільший поштовх у розвитку після часів античності,
був Ренесанс, зі своєрідною тенденцією зацікавленості у неоплатонізмі та герметизмі. На замовлення римських пап, єпископів, королів чи герцогів складалися індивідуальні гороскопи,
так звані «прогностики», що повинні були передбачити успіх чи невдачу певної справи, або
застерегти власника такого «прогностику» від жахливої долі. Гороскопи складали для всіх, хто
мав на це ресурси: для членів родини, друзів, ворогів, індивідуальні гороскопи для міст і навіть
держав. Одним із таких укладачів гороскопів був Юрій Дрогобич. Наприклад його книга «Прогностична оцінка поточного 1483 р.» була присвячена римському папі Сиксту IV [7]. Вважалося,
що майбутнє можна передбачити, оскільки воно вже записане Богом у механізм руху планет і
зірок, котрий може розкрити гороскоп, чи іншими словами – правильне тлумачення небесних
знаків і знамень на небі, що були послані Богом. Пізніше почали масово з’являтися невеликі
друковані і рукописні тексти, що описували та тлумачили окремі небесні явища, такі як затемнення Сонця або Місяця, плями на Сонці чи поява комет.
На рівні із «прогностиками», великим попитом користувалась медична астрологія. Рекомендації щодо фізичного та психічного здоров’я замовників гороскопів стали найпопулярнішою
сферою вжитку «високої магії» серед тогочасної знаті. Відповідно до цього твердження можна припустити, що астрологія була досить органічно інтегрованою до ренесансної та ранньомодерної медичної теорії та практики. Для дипломованих докторів медицини типовим було
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складанням гороскопів та лікувальних астрологічних таблиць. Наприклад, на думку К. Диси:
«Домодерна медицина, в принципі, мало розрізняла природні та надприродні, або ж магічні способи лікування, що цілком вкладалося в парадигму неоплатонізму. Більше того, магічні методи
лікування, зокрема використання симпатичної магії, не були зарезервовані виключно для лікування хвороб, викликаних магією. Наприклад, жовтуху рекомендували лікувати прикладанням
тканини жовтого кольору, жовтою редькою, а висипання, проблемами зі шкірою – червоними
ягодами і червоним вином» [6, с. 203].
Більшість ранньомодерних уявлень про медицину базувалася на античних і середньовічних
текстах, а саме роботах грецьких лікарів Гіппократа (460 до н.е. – 370 р до н.е.), Галена (129 –
216 рр.) і Авіценни (980 – 1037 рр.). Їхні медико-біологічні ідеї були покладені в основу теорії
будови людського тіла, що походить від взаємодії в організмі чотирьох першоелементів природи (земля, повітря, вогонь і вода) і чотирьох видів тілесних рідин (крові, слизу, жовтої жовчі і
чорної жовчі), які між собою пов’язані через астрологічний порядок знаків зодіаку. Вважалося,
що здоров’я можна зберегти або відновити, врівноважуючи баланс цих рідин в організмі шляхом регулювання дихання, дієти, фізичних вправ, сну, еякуляції і контролю над емоціями. Саме
античними лікарями була впроваджена практика флеботомії, тобто кровопускання, залежно від
співвідношення частини тіла і знаку зодіаку.
У нашому дослідженні буде зроблений акцент на аналізі поширення зображення «зодіакальної людини» в астрологічній медицині серед православних слов’ян у ранньомодерний час. Варто згадати, що в основу астрологічної медицини був покладений принцип симпатичної магії,
який найкраще відображається у ключовій тезі для герметичної філософії: «Як вгорі, так і внизу,
як внизу, так і вгорі» [8]. В межах ранньомодерної натурфілософії уся природа розумілися як
макрокосм, а людина – як мікрокосм, тобто зменшений варіант всесвіту. Реальність переповнена таємничими знаками, а символічний вимір зодіаку – це небесна основа, навколо якої обертається людська доля, минуле і майбутнє. Саме такою є основна ідея, яку було зашифровано в
символічному вимірі «зодіакальної людини». На відповідних ілюстраціях можна спостерігати
фігури, що «вбудовані» в людське тіло, точніше зображені біля людського тіла знаки зодіаку,
які демонструють, котрий із них відповідає за ту чи іншу частину людського тіла. У тогочасній
астрологічній медично-магічній системі, окрім зодіакальних сузір’їв, на стан здоров’я людини
мали вплив рух видимих зірок і планет. Для того, щоб вилікувати хворого, потрібно було налагодити певний баланс між макрокосмом, основа якого знаходилася у зашифрованих небесних
знаках, і мікрокосмом, власне організмом людини. Для встановлення такого взаємозв’язку лікареві необхідно було накреслити гороскоп хворого.
Одним із основних реформаторів ранньомодерної, тісно пов’язаної із астрологією, медицини,
був Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гененгайм або Парацельс (1493 – 1541 рр.) [5, с. 242].
Його псевдонім означає «нарівні з Цельсом» – відомим лікарем античності. На нашу думку,
саме із його приїздом і діяльністю його послідовників у Великому Князівстві Литовському (далі
– ВКЛ), Польщі, Хорватії в період між 1520-1525 рр., можна говорити про початок активного
вжитку практики «високої магії» і астрологічної медицини на цих землях. Парацельс у свої творах вимагав оновлення медичної теорії і відмови від давніх догматичних канонів, які, на його
думку, сковували розвиток науки [5, с. 242]. У свої щоденниках вчений стверджував, що серед
його учнів були «поляки», тобто жителі тогочасної Польщі. Роки перебування Парацельса у
ВКЛ залишаються досить умовними, оскільки нам достовірно не відомо, коли саме він вів активну діяльність у Вільно. До 1520 р. він служив лікарем у данській армії, що воювала проти
шведів, а в 1525 р. він уже перебував в Італії. У період між 1520 і 1525 рр. вчений відвідав Литву,
Польщу, Пруссію, Угорщину, Валахію, Хорватію.
У той час вчення Парацельса було майже не відомим для вчених кіл Західної Європи. Не
зважаючи на завантаженість у своїх подорожах постійною медичною практикою, він завжди
влаштовував публічні дискусії із лікарями країн, які відвідував. Так він виголошував і обґрунтовував свої новаторські погляди. У щоденнику вченого зазначено, що він не зумів переконати
у своїй правоті лікарів у ВКЛ. Він згадував, що вчені міст Данциг (Гданськ) і Вільно (Вільнюс) змогли перемогти його у дискусії та з тріумфом вигнали його з Литви, Пруссії та Польщі.
В.П. Грицкевич вважає, що у Вільно Парацельс міг мати диспут із Ф. Скориною. Також білоруський учений зазначає, що він переймав місцеві лікувальні практики [5, с. 243].
Ідеї Парацельса розповсюджувалися на території ВКЛ через посередництво європейських учених, серед яких були його послідовники, а саме: італійські лікарі Джовані Б’яндрата, Петро Си-
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мони і Ніколло Буччелло, словацький лікар Махаїл Алоїз Горчичка. Вони працювали при дворах
місцевої знаті, зокрема Михаїл Алоїз Горчичка був придворним лікарем Радзивілів [5, с. 243].
Також, варто додати, що у каталогах єзуїтської колегії м. Слуцьк (1773 р.) були три томи
«Вибраних праць» Парацельса, написаних латинською мовою [6, с. 61]. З цього можна зробити
припущення про те, що ідеї Парацельса були доступні учням єзуїтських навчальних закладів.
Основним актом протесту новаторського погляду Парацельса та його учнів був виступ проти застарілих принципів традиційної античної та середньовічної медицини, зокрема окремих
поглядів Галена та Ібн Сіни, котрі ще не знали про можливості хірургічного втручання для
дослідження внутрішньої природи організму людини [6, с. 90]. Послідовники Парацельса знаходили багатих покровителів серед місцевої знаті ВКЛ, що не розділяла поглядів інквізиції, яка
засуджувала подібну медичну діяльність. Толерантне ставлення місцевих магнатів до різного
віровчення і науки давало змогу вченим і богословам висловлювати новаторські погляди щодо
природи людини та світу та почувати себе у відносній безпеці. Це стосувалося також і появи
астрологічної медицини на цих землях. Саме в XVI ст. з’являються перші кириличні рукописи з
ідеями Парацельса на території ВКЛ.
На нашу думку приїзд Парацельса і діяльність його послідовників на теренах ВКЛ активували поширення медичних книг у яких можна зустріти зображення «зодіакальної людини» і
тексти, що описували інструкції для проведення флеботомії.
У наступній частині статті буде зроблено короткий огляд відомих нам рукописів та стародруків, які можна віднести до «медичної астрології». Тексти будуть подані в порядку історичного
зростання.
Найдавніший збережений і відомий нам текст, який містить подібні знання, є рукопис із боснійського Ходошського збірника XIV ст., виданий М.Н. Сперанським, а пізніше передрукований В.В. Титовим. Швидше за все він був перекладним текстом із візантійського джерела, ось
його основний зміст:
Овен. Овьнь врхь ес главны
Телец. Тельць чело (лоб) ес человече.
Близнецы. Близьньць очи человечи.
Рак. Ракь скрание человечи.
Весы. Хомут1 брада человеча.
Лев. Лъвь раме2 человечи.
Дева. Девица пръси3 ес человечи.
Мокреш4 душа ес человеча.
Скорпион. Скорпиа пупь человечь.
Козерог. Козирог голени человече.
Водолей. Водолеи предны проход5.
Рыбы. Риба плесни6 человечи.
То ес състав человечьскы [12, с. 81-82].
У цьому фрагменті одним із найцікавіших моментів є вказівка на те, що тут двічі згадується
сузір’я Водолія, яке відповідає за склад людської душі та дітородні органи. Перший варіант
«мокреш» – відповідає за людську душу, а другий «Водолей» – за геніталії. Такий поділ був
притаманним для середньовічної і ренесансної уяви про подвійну природу одного символу [3,
с. 19]. Подібні рукописи з таким змістом були тісно пов’язані саме з астрологічною медичною
практикою флеботомії, хоч вони і не супроводжувалися зображенням «зодіакальної людини».
Інший кириличний текст, який містить чіткі рекомендації щодо цієї медичної практики, датується XVI ст. Зокрема текст «О кровипущении». Ось його зміст: «Наставша лоуна 1-й день
рано пущай; 2-й день полудни пущай; 3-й день полудни пущай; 4-й, 5-й рано пущай; 6-й весь не
пущай; 7-й весь пущай; 9-й весь не пущай; 10-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й, 15-й, весь пущай; 16-й
утре пущай; 17-й весь не пущай; 18-й утре пущай; 19-й весь пущай; 20-й весь пущай; 21-й весь
не пущай; 22-й, 23-й, 24-й весь пущай; 25-й вечеръ пущай; 26-й, 27-й, 28-й вечеръ пущай; 29-й
утре пущай; 30-й весь пущай» [12, с. 51].
Хомут – друга слов’янська назва Терезів (перша – Ярем).
Плечі.
3
Груди.
4
Друга назва Водолія.
5
Дітородні органи.
6
Ступні.
1
2
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На нашу думку, активне використання практики астрологічної медицини також пов’язано
із поширенням західноєвропейського медичного трактату «Прохолодний сад здоров’я» («Вертоград прохладный здравия»), що був популярним у середовищі православних слов’ян [11].
Нам відомо лише те, що «Прохолодний сад…» є перекладом західноєвропейської праці «Hortus
Sanitatis». Цей об’ємний збірник було вперше опубліковано у 1491 р. в Майнці Якобом Мейденбахом, а згодом його неодноразово перевидавали як мовою оригіналу – латиною, так і французькою, нижньонімецькою, частково верхньонімецькою, голландською, а також англійською
мовами. На слов’янську мову переклад було здійснено у 1534 р. з книги «Gaerde der Suntheit»,
опублікованого тричі в 1492, 1510 і 1520 рр., в м. Любек Стефаном Арндесом. Рукопис, датований 1534 р., сьогодні зберігається в Харківській бібліотеці, де є наочна схема «Кровопускателя»
у вигляді чоловічої фігури (Мал. 1), на якій були вказані місця, де потрібно робити надрізи,
залежно від захворювання. Ця ілюстрація наведена в додатковому розділі про лікувальне кровопускання. На малюнку позначено 36 точок для проведення флеботомії, які пронумеровано
«буквеними цифрами» (19 справа і 17 зліва) [11, с. 6]. Окрім цього над малюнком міститься
чітка інструкція: «Зде последуетъ о крови жыльное пущаніе. А в начале един образ. В нем же
обрящеши, для коея болести жылную кровь пущаемъ. Яко же писаніязде оучит». Знизу: «О
толклваніи всех жыл сего образа» [11, с. 7]. Відповідні замітки свідчать про те, що людина,
котра переписувала текст, розуміла тонкощі флеботомії, оскільки з німецьким варіантом текст
збігається не повністю, тож можна зробити припущення, що переписувач був знайомий із методикою кровопускання на практиці.

Мал. 1. «Зодіакальна людина» із рукопису «Прохолодний сад здоров’я» 1534 р. [11, с. 16]

Окрім зображення із «Прохолодного саду здоров’я» нам відомий ще один малюнок «зодіакальної людини» (Мал. 2) із рукопису, що зберігається в чорногорському монастирі Святої
Трійці (м. Плевля, Чорногорія). Він датований 1649 р. і опублікований Н. Янковичем у книзі
«Астрономія в давніх сербських рукописах» [9, с. 302]. Це досить типове зображення «зодіакальної людини», яке було поширене в західноєвропейських рукописах і стародруках того періоду. Зокрема, ці зображення мають наступні характеристики, які можна винести у таблицю.

Серія «Історичні науки». 2017. Випуск 26

121

Мал. 2 «Зодіакальна людина» із сербського рукопису 1649 р. [9, с. 302]
Знаки Зодіаку
Овен
Телець
Близнюки
Рак
Лев
Діва
Терези
Скорпіон
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби

«Зодіакальна людина»
Голова
Шия
Руки і плечі
Верхня частина грудей
Нижня частина грудей
Верхня частина живота
Середня частина живота
Нижня частина живота
Бедра
Коліна
Гомілка
Ступні

Окремо варто виділити стародрук, опублікований Яном Лятосом під назвою «Пересторога
різноманітних випадків із науки зірок і небесних тіл на рік Божий 1599, який відбувся від створення світу 5561». Це друкована брошура, що була присвячена князю Острозькому та Волинському воєводі Олександру. Як зазначалося у попередніх наукових дослідженнях П. Кралюка
та М. Якубовича польський астролог і астроном отримав ступінь доктора медицини, хоча ці
свідчення залишаються неоднозначними [10, с. 74]. Також він навчався в м. Краків, де студіював
астрологію, також, можливо, відвідував лекції британського астролога Джона Ді [13, с. 336]. На
нашу думку, згадка про медичну освіту була пов’язана саме із практикою вченого в астрологічній медицині, яку Ян Лятос міг застосовувати у лікуванні при дворі князів Острозьких. Наприклад, у зазначеній праці на останньому аркуші можна віднайти малюнок, де зображено тіло
жінки в астрологічній традиції «зодіакальної людини» (Мал. 3), що було не характерним для
більшості текстів подібної тематики зазначеного періоду.

122

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Мал. 3. «Зодіакальна людина» із тексту Яна Лятоса
«Пересторога різноманітних випадків із науки зірок і небесних тіл на рік Божий 1599,
який відбувся від створення світу 5561» [1, арк. 20]

Окрім цих зображень можна виділити деякі пасажі з рукописного збірника «Острология», що
датується кінцем XVII ст., де також описано співвідношення знаків зодіаку і частин людського тіла
[6, с, 22]. Це досить типовий текст для астрологічної тематики, який все ж має свої особливості:
Овен – глава и лице. Март.
Близнец – руки и мышца. Априль.
Телец – шея и брюхо. Май.
Лев – серце и желудок. Июнь7.
Рак – груди и плечи и крыльца. Июль.
Ярем – спина и хребет. Август.
Дева – брюхо и кишки. Сентябрь.
Стрелец – ладвия и стечна. Октябрь.
Скорпия – лоно и михирь и афадрон. Ноябрь.
Водолей – икры и голени. Декабрь
Козерог – колена. Генварь.
Рыбы – пясти и плесна ножные. Февраль [12, с. 22].
Наприклад, тут за дітородні органи вже відповідає сузір’я Скорпіона, а не Водолія. Можна
відмітити, що перекладач або переписувач плутає співвідношення сузір’я зодіаку та календарного місяця. Також у цьому рукописі немає згадки про душу людини, як це було зазначено у
боснійському тексті.
7

На нашу думку тут перекладач або переписувач допустився помилки переплутавши назви місяців.
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Одразу слід зробити ремарку, що на території ВКЛ міг бути поширений переклад або латиномовний оригінал праці середньовічного мислителя ХІІІ ст. Альберта Великого. Оскільки до нас
дійшов переписаний текст праці «Книгу таінственную Альберта Великаго о сілах трав, камней и
животных, небесних птицъ, рыб, гадов и хверей и протчего», в якій було вміщено розділ під назвою «Книга Альберта Великаго с острологіи, звездогадания, даби все что в его книгах говорено
совершенно делалось» [2, с. 205], де також містився детальний опис флеботомії. Найдавніший
кириличний рукопис цього тексту, що дійшов до нас, датується XVIII ст.
Зі збережених і відомих нам кириличних джерел останній текст, де зафіксовано факт використання зображення «зодіакальної людини» (Мал. 4) є текст під назвою «Календар 1727 р.».
Детально його описала Н. Бондар у свої статті «Рідкісні календарні видання першої половини
XVIII ст. Києво-Печерського стародруку із фондів Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського». На 19-му аркуші цієї пам’ятки поміщена стаття під назвою «Избранїе временъ прїгодныхъ
къ употребленїю лѣкарства и кровоспусканїю», де позначено придатні і непридатні дні для кровоспускання. Як зазначає авторка статті, текст є унікальним виданням для Києво-Печерської
друкарні, оскільки: «Текст статті доповнений цікавою оригінальною гравюрою із зображенням
постаті людини з позначеннями частин тіла і відповідних їм знаків зодіаку. Наприклад, за голову відповідає Телець, за руки – Лев, за ікри ніг – Володій, тощо. Далі подано дні, рекомендовані
для кровопускання та прийому ліків. Цікаво, що у вересні укладачами календаря рекомендовано
усього два дві для лікування – 8 та 14 числа, у грудні – тільки один, 7 числа» [2, с. 652].

Мал. 4. «Зодіакальна людина» «Календар 1727 р.» [2, с. 654]

Подані нами вище матеріали заслуговують значно детальнішого опрацювання, однак, на
жаль, нам не вдалося віднайти більше текстів та зображень, які могли б бути пов’язані з «зодіакальною людиною» і практикою флеботомії. Однозначно можна стверджувати, що практика
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флеботомії і її візуалізація у вигляді «зодіакальної людини» були поширенні в православному
слов’янському середовищі та знайшли своє відображення у кириличних рукописах і стародруках. Не зважаючи на це, можна констатувати той факт, що астрологічна медицина була відома
серед православних слов’ян, починаючи з XIV ст., і на практиці застосовувалась до XVIII ст.
До нас дійшли окремі рукописи та стародруки, що демонструють популярність астрологічної
медицини не лише на території західноєвропейських країн, а й в країнах Східної Європи. Враховуючи вище поданий матеріал можна стверджувати, що «медична астрологія» у ВКЛ завдячує
своєму походженню західноєвропейським ранньомодерним медичним практикам, які через посередництво ідей Парацельса були успішно адаптованими його послідовниками в інтелектуальному середовищі східних і південних слов’ян.
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МЕДИЦИНСКА АСТРОЛОГИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯН В ПЕРИОД РАННЕГО
МОДЕРНА: МИССИЯ ТЕОФРАСТА ПАРАЦЕЛЬСА В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ
В статье представлен краткий обзор истории распространения астрологической медицины и изображенияя «зодиакального человека» среди православных славян в XIV-XVIII
вв. Подан исторический контекст натурфилософских исследований и описание источников, отслежены истоки традиции лечебной астрологии из кириллических астрологических
сборников XIV в. Проанализированы известные рукописи, содержащие описания и изображения «зодиакального человека», которые были размещены в кириллических рукописях и
распространены в православной интеллектуальной среде раннего модерна. Отдельно рассматриваются публичные выступления Теофраста Парацельса в Великом Княжестве Литовском, Польше, Хорватии и его попытки пропаганды собственных медицинских взглядов
на этих землях. В статье также уделено внимание деятельности учеников Парацельса,
которые поселились и работали в Восточной Европе.
Ключевые слова: «Зодиакальная человек», астрологическая медицина, натурфилософия, Парацельс, Великое Княжество Литовское, природная магия.
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MEDICAL ASTROLOGY OF ORTHODOX SLAVS OF THE EARLY MODERN PERIOD:
THEOPHRASTUS PARACELSUS MISSION IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA
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The article presents a brief overview of astrological medicine and image of «zodiacal human»
spread among the Orthodox Slavs in the 14-17th centuries. Article describes historical context and
sources of natural philosophy studies, traces the origins of the tradition of medical astrology from
Cyrillic astrological collections of 14th century. It analyzes notable manuscripts, that contain descriptions and images of ‘zodiacal human’ placed in Cyrillic manuscripts and were spread among
early modern Orthodox intellectual circles. The review of Theophrastus Paracelsus public speaking in the Grand Duchy of Lithuania, Poland, Croatia, and his attempts to promote his own medical tradition over these lands is done separately. The article also pays attention to the Paracelsus
students, who lived and worked in Eastern Europe.
Key words: «zodiac man», astrological medicine, natural philosophy, Paracelsus, Grand
Duchy of Lithuania, Magia Naturalis.
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УДК 94:[355.483(47+57)+355.244.3(=162.1)“1944/1945

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ З ЦИВІЛЬНИМ
НАСЕЛЕННЯМ ПІД ЧАС ПЕРЕБУВАННЯ РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК
НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ (КІНЕЦЬ 1944 – ПОЧАТОК 1945 РР.)
Аналізуються стосунки між польським населенням і радянськими військовослужбовцями під час перебування Червоної Армії на території Польщі наприкінці Другої світової війни. Шляхом узагальнення фактів, задекларованих попередніми дослідниками, визначається характер взаємовідносин сторін та причини його формування; окреслюються заходи
радянського військово-політичного командування щодо упередження злочинів червоноармійців по відношенню до місцевого населення; наводяться коментування з приводу негативного сприйняття мешканцями Польщі чужої армії на своїх землях.
Ключові слова: Друга світова війна, Червона Армія, Польща, пропаганда, злочини червоноармійців, окупація.

Повоєнний стан є однією із складних ситуацій, коли військові дії тягнуть за собою низку
складних проблем, як-то політичні узгодження їх результатів для кожної з учасниць, економічне
відновлення держави, соціальні стосунки всередині країн та взаємовідносини між місцевим населенням та військовослужбовцями армії іншої держави, військові формування яких в силу політичних чи військових причин опинились в межах їх території. Останнє положення є не менш
важливим серед інших зазначених як для дослідження питань політичних, соціологічних, психологічних, так й історичних.
Розуміння важливих принципів перебування військ на території іншої держави складатиме
розуміння напрямів формування поведінки українських військовослужбовців в ході миротворчих, стабілізаційних та гуманітарних місій, розкриватиме допущені помилки чи упущення та
створюватиме підґрунтя для прогнозів щодо можливого розвитку подій тощо. Власне формування стосунків між населенням країн Європи та Червоною Армією в часи і по завершенню Другої світової війни є невичерпним джерелом для розуміння налагодження цих зв’язків. Проте, дослідження вимагатимуть окремих підходів до кожної країни, адже взаємосприйняття залежало
від довоєнних політичних відносин між державами, від частки участі сторін у війні, від подальших військово-стратегічних планів та потреб політичного курсу держави, військові частини якої
перебувають на території іншої держави, від поведінки самих військовослужбовців–«чужинців»
та бажання місцевого населення їх сприймати як визволителів чи як окупантів.
Метою роботи є проаналізувати наявні відомості щодо перебування Червоної Армії на території
Польщі, дослідити характер стосунків між польським населенням і радянськими солдатами та визначитись з причинами сприйняття даного періоду цивільним населенням Польщі як нової окупації.
Питання взаємовідносин між польським населенням та червоноармійцями в публікаціях радянського періоду практично не порушувалось. Проте даний аспект розглядається у роботах
сучасних дослідників. В першу чергу варто згадати праці вітчизняних істориків О. Буцко та
М. Свєженцева, які роблять «обережні» кроки у критиці попереднього погляду щодо образу
радянського солдата-визволителя. Серед російських дослідників, що вивчали відносини червоноармійців із цивільним населенням Польщі, слід відзначити праці О. Сєнявської. Проте, на
нашу думку, вони більше спрямовані на психологічні аспекти взаємних стосунків і страждають
бажанням автора виправдати девіантну поведінку радянських солдатів. Більш ґрунтовні роботи
з приводу наслідків перебування Червоної Армії на польських землях запропоновані польськими дослідниками: М. Зарембою, К. Ковальським, М. Крогульським, С. Луциком та ін. Вони відкривають фактичні матеріали, які «не прийнято» було обговорювати раніше, і які відображають
альтернативну оцінку сприйняття польським населенням радянських військ на своїй території.
Отже, проблема взаємовідносин між мешканцями Польщі та Червоною Армією не є «білою плямою » в історії, проте вона вимагає продовження неупереджених досліджень, які б ґрунтувались
на позиціях обох сторін.
© Олеся Куцька, 2017
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При аналізі позиції СРСР у період бойових дій Червоної Армії на польській території варто
враховувати ключовий фактор – з жодною із країн, у кордони яких вступали радянські війська в
ході воєнних дій у 1944 – 1945 рр. та які були союзницями в рамках антигітлерівської коаліції,
у Радянського Союзу не було настільки складних взаємовідносин як із Польщею. До факторів
такого стану справ можна віднести такі:
1. Як відомо, 17 вересня 1939 р. Червона Армія перейшла зі сходу довоєнний радянськопольський кордон. Цей факт радянська пропаганда коментувала наступним чином: у ситуації,
що склалася, СРСР взяв «…під свій захист життя і майно населення Західної України та Західної
Білорусії» [15, c. 143]. Після приєднання вищезазначених територій до Радянського Союзу відбулось вороже налаштування уряду В. Сікорського і значної частини польського населення до
московського керівництва. [15, c. 147]. 4 січня 1944 р. польський уряд на чолі вже з С. Миколайчиком повернувся до цього питання, виступивши із заявою, в якій висував Москві претензії на
західноукраїнські та західнобілоруські землі. В опублікованій через тиждень заяві Раднаркому
давалася рішуча відсіч цим зазіханням і підкреслювалось, що «Польща повинна відродитись
не шляхом захоплення українських та білоруських територій, а шляхом повернення до складу
Польщі споконвічних польських земель, які раніше були захоплені Німеччиною, без чого неможливо об’єднати весь польський народ у своїй державі» [15, c. 151].
2. Таємні розстріли польських полонених (більш відомі під назвою «Катинська трагедія»)
були ще однією із причин несприйняття населенням Польщі приходу на їх землі Червоної Армії.
Як відомо, тисячі поляків потрапили в радянський полон у вересні 1939 року, коли до Польщі
одночасно вторглися Німеччина і Радянський Союз. А вже навесні наступного року, на засіданні Політбюро 5 березня 1940 р., Л. Берія підготував записку, в якій зазначалося, що в таборах
у Старобільську, Козельську та Осташкові є 14 700 осіб і ще 11 тисяч – у в’язницях Західної
України і Західної Білорусі [8]. І оскільки вони є «контрреволюційними елементами», їх треба
розстріляти. Чому з’явилося це рішення в такому поспіху – невідомо. Адже ще місяць тому про
розстріл мови не було, їх намагалися перевиховати, переконати в перевагах радянського ладу.
Через рік після масових страт про них дізналися нацисти, які на той час уже були в стані війни з СРСР і які широко «розкрутили» його воєнний злочин. Невизнання офіційною Москвою
своєї провини спричинило недовіру у польського населення навіть до найшляхетніших пропагандистських декларацій, що лунали від радянського командування. Український історик О.
Зінченко наголосив, що «у польській пам’яті ця трагедія функціонує й досі як акція знищення
польської еліти» [8].
3. Обрання Й. Сталіним курсу на створення після війни такого уряду Польщі, який би був
дружньо налаштований до Радянського Союзу. Як відомо під егідою польських комуністів у м.
Хелмі був сформований Польський комітет національного визволення (ПКНВ) як тимчасовий
виконавчий орган. З переїздом ПКНВ у Люблін він став більш відомим під назвою «Люблінського комітету». У колах же емігрантського уряду створення ПКНВ викликало щонайменше
обурення. З цього привиду польське телеграфне агентство розповсюдило таку урядову оцінку
останнього: «Спроба купки узурпаторів нав’язати нації своє політичне керівництво» [1, с.37].
До цього доцільно навести коментар Х. Гралі: «Статистичний поляк у своїй більшості був переконаний, що у нього є уряд. Не перший раз польський уряд є, хоча він і перебуває у вигнанні.
Еміграція в історії Польщі – не нове явище… Є польський уряд. Є польська армія. Є його казна
і т. ін. І є структура, яка мала свою еманацію у вигляді польської підпільної держави. Все.. на
всій території колишньої Речі Посполитої весь воєнний час. І з’являється новий порядок, який
говорить: «Немає ніякого уряду» [4].
4. Політичний аспект вступу ЧА на територію Польщі. Через розрив відносин з емігрантським урядом навесні 1943 р. принципову згоду на цей вступ радянське Верховне командування
отримало на початку липня 1944 р. від делегації створеного у Варшаві підпільного парламенту
– Крайової Ради Народової. Відповідна угода між СРСР і ПКНВ була підписана пізніше, 26 липня 1944 р [13, c. 264]. Проте визнання останнього Москвою та прибуття його наприкінці липня
в «очищений» від аківських загонів Люблін створило нову ситуацію на польських землях. На
території між Бугом та Віслою, а також на Білостоцькій землі було створено, по суті, нову державу. Під прикриттям Червоної Армії та НКВС керівництво ПКНВ запроваджувало нові закони,
на кшталт радянських [15, с. 188].
5. Вибірковий підхід радянського військово-політичного керівництва у налагодженні зв’язків
із польською місцевою адміністрацією. Командування давало військам чіткі та недвозначні вка-
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зівки: налагоджувати співробітництво та надавати допомогу тій місцевій владі, яка визнає це
необхідним. Воно підкреслювало також, що крім представництв ПКНВ, жодних інших організацій, які претендують на владу, не визнавати, не вступати з ними в переговори і розцінювати їх
як самозванців [13, c. 279].
6. Незрозумілим для значної кількості польського населення було віднесення до «вороже
налаштованих» Армії Крайової. Так, у травні 1944 р. була доведена директива заступника наркома внутрішніх справ СРСР І.Сєрова і начальника військ НКВС по охороні тилу діючої армії
генерал-майора Є. Горбатюка. Вона інформувала, що на території, яку планується очистити від
німецьких військ влітку 1944 р., «вороже налаштовані до нас групи населення» будуть прагнути
«вдарити нам у спину». До низки «вороже налаштованих» були віднесені усі збройні організації, які підпорядковувались польському уряду в еміграції [10].
Така характеристика АК зумовлювалась передусім тим, що саме завдяки її діям мав бути реалізований план під кодовою назвою «Бужа», що передбачав зайняття Армією Крайовою міст,
які залишали німці, з метою забезпечення організації там пролондонського апарату влади до
приходу сюди Червоної Армії [7]. Утім таке агресивне ставлення до останньої не було безпідставним. На думку Х. Граля, «смертельного удару польським підпільним структурам, які добросовісно в певний момент «вийшли на поверхню» у 1944-му, завдали сили НКВС після так званої
«Вільнюської операції» [4].
7. Варшавське повстання. У той час, коли комуністи та їх союзники з ПКНВ створювали
фундамент для державної адміністрації у «Польщі люблінській», по той бік радянсько-німецького фронту поляки здійснили останню спробу завоювати суверенітет – розпочали повстання
у Варшаві. Основною метою повстанців було витіснення окупантів з міста і підтримка подальшої боротьби проти гітлерівської коаліції, причому ставка робилася на необхідності звільнення
Варшави до підходу радянських військ, аби підкреслити незалежність польської держави. Побічним завданням було приведення до влади еміграційного уряду та недопущення насадження
Москвою Польського комітету національного визволення.
Довкола причин «провалу» повстання ведуться й досі важкі політичні та наукові дискусії, які
висувають три основні версії: по-перше, зрада повстанців з боку СРСР, керівництво якого призупинило наступ ЧА; по-друге, відсутність попередніх домовленостей та взаємодії між повстанцями та Червоною Армією; по-третє, надзвичайна важливість польської столиці для військовополітичного командування Німеччини, зокрема в питанні збереження фронту на підступах до
її східних кордонів. Крім того, гітлерівці побоювались налагодження «непрямої співпраці між
повсталими поляками і росіянами, які вели наступ» [3].
Загальна оцінка внутрішнього становища в тогочасній Польщі напередодні вступу в її межі
Червоної Армії була охарактеризована відділом з питань вивчення іноземних армій Сходу радянського генерального штабу таким чином:
«1. Безумовно антинімецькі настрої всіх верств населення.
2. Антикомуністичні настрої буржуазії, орієнтованої на Англію, і більшої частини селянства.
<…>
3. Збереження партійної роздрібненості, як це було властиво довоєнній Польщі…» [12, с. 40].
Більш докладний поділ польського населення за ознакою прихильності до Червоної Армії
надає український історик О. Буцько, умовно поділяючи його на три групи.
Перша, найбільш чисельна, що поділяла платформу ППР та лівого крила Селянської партії,
із радістю сприйняла прихід Червоної Армії, з надією дивилася на демократичні перетворення
в країні.
Друга – здебільшого, заможне селянство та демократично налаштована інтелігенція. Ця група, хоча і розуміла роль Червоної Армії у звільненні Польщі, але не визначилась остаточно у
своєму відношенні до того, що відбувалось у країні.
Третя група об’єднувала прибічників лондонського емігрантського уряду – переважно крупних фабрикантів, поміщиків, вищих військових чинів, бувших офіцерів, частину інтелігенції та
дрібнобуржуазних верств, які мріяли про звільнення Польщі західними країнами та встановлення конституційного ладу 1935 р. Ці люди з недовірою та страхом зустріли Червону Армію, а в
подальшому багато з них стали на шлях збройної боротьби проти радянської військової адміністрації та нових органів влади [1, с.59-60].
Певним чином відрізнялися настрої населення за районами. Так, на територіях, включених
гітлерівцями до райху, було стримане, недовірливе ставлення до Червоної Армії. При прове-
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денні мітингів та зборів не спостерігалось того ентузіазму, що у мешканців східних районів
країни. Радянська сторона пояснювала це тим, що воно систематично «оброблялось» геббельсівською пропагандою, що люди були позбавлені газет та об’єктивної інформації та заходами
німців щодо залучення поляків до так званих фольксдойче. До останніх були записані всі особи
євангелістського віросповідання, у яких батько чи мати були німцями [1, с.52].
Окремі території Лодзинського та Познанського воєводств мали певні відмінності в управлінні порівняно з іншими територіями, що були включені до складу райху. Сильне утиснення
тут польської державності, позбавлення жителів багатьох прав, політика грубого онімечування
населення визначили негативне ставлення поляків до німців, яке серед мешканців Лодзинського
та Познанського воєводств проявлялося навіть гостріше, ніж у поляків, які мешкали на території
«генерал-губернаторства». У зв’язку з цим ставлення поляків до Червоної Армії на цій території
було значно теплішим і щирішим. У всіх населених пунктах і особливо у містах майже все населення виходило її зустрічати. Поляки знімали шапки, проголошували гасла на честь Червоної
Армії [1, с. 52-53].
На думку російського історика О. Сєнявської, основна маса польського, переважно селянського, населення була аполітичною, нейтральною та політично дезорієнтовано. Для неї були
важливими насамперед гарантії життя і власності, збереження майна, можливість ведення самостійного господарства, налагодження нормального життя та побутових умов [14].
Ставлення польського населення до червоноармійців. Існують дуже різні спогади щодо
сприйняття поляками приходу Червоної Армії. Так, на сторінках газети «Правда» від 2 серпня
1944 р. у статті «До Варшави!» зазначалось: «На дорогах, якими йдуть полки, цілими днями
стоять натовпи людей. Вони зустрічають наших танкістів та піхотинців букетами квітів, пригощають фруктами. У Любліні, Дембліні, Пулавах та Гарволіні подібні зустрічі перетворювались
на імпровізовані маніфестації» [9, с. 291]. Подібні факти поведінки і у донесенні начальника
політичного відділу 60-ї армії начальнику політичного управління 1-го Українського фронту
від 6 серпня 1944 р.: «У населених пунктах назустріч нашим передовим частинам виходять на
вулиці майже всі мешканці... Місцеві жителі охоче надають своє житло для розміщення військових закладів та відпочинку військовослужбовців, намагаються обслужити останніх якнайкраще
та пригостити тим, що мають. Вони активно беруть участь у виявленні німецьких військових
об’єктів та трофейних складів» [9, с. 292].
Проте, окрема частина населення Польщі із насторогою слідкувала за діями червоноармійців.
Були випадки, коли мешканці, помітивши радянських офіцерів і солдатів, кидали усе та бігли
ховатись [1, с.46]. Так, наприклад, при вступі Червоної Армії в села Вайцехув та Радзванув
жителі сховалися, а ті, що залишилися, відмовлялися напоїти бійців водою, аргументуючи, що
німці забрали всі відра. У цих же селах окремі жителі не дозволяли радянським офіцерам заходити в хати [12, с.41].
Польський дослідник К. Ковальськи коментує ситуацію наступним чином: «З острахом та
недовірою, але поляки намагались люб’язно приймати росіян. Вони намагались зробити спільні
фотографії, інколи люди кидали квіти солдатам, які проходили вулицями. Радянські та польські
представники влади робили публічні заяви до мешканців з проханням прихильного ставлення
до розміщення Червоної Армії. Ось уривок однієї з брошур: «Громадяни! ... Ми закликаємо вас
до люб’язних взаємин з Червоною Армією... Хай живе Велика армія союзників» [16].
Своєю чергою польська письменниця М. Домбровська зазначала, що вона нічого не знає про
ейфорію та квіти на честь Червоної Армії. Швидше відчувався сум за втрату незалежності, ніж
радість від втечі німців. [17]. Вона зазначала, що у 1944 році стосунки поляків і червоноармійців були поганими. При цьому наводиться доповідна коменданта АК округу Бельск Подляскі:
«Ради переконані, що вони ведуть боротьбу за Польщу і тому поляки із вдячності повинні постачати їх. Відносини з поляками стають все ворожишіми, нерідко ми чуємо фразу: «Польска
пика не вміє розмовляти російською» [17].
Заслуговує окремої уваги ставлення керівництва АК до радянських громадян, яке здебільшого й так коливалось від настороженого до ворожого, почало ще більше погіршуватись. На території Польщі неодноразово були зафіксовані випадки роззброєння та розстрілу червоноармійців,
які втекли із німецького полону [11].
Заходи радянського військово-політичного керівництва з літа 1944 р. (здача зброї та інтернування в СРСР частини бійців АК), на думку польського історика Р. Назаревича, «збуджували
у них почуття незаслуженої образи і зрозумілого розчарування… Ця несправедливість по відно-
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шенню до людей, які страждали не за свою провину, була перепоною для політичної поляризації
у лавах АК і давала підґрунтя антирадянській пропаганді» [11].
Польські підпільні організації та їх збройні формування бойкотували зусилля Червоної Армії, ПКНВ і ППР у питаннях організації державності та господарської адміністрації; чинили напади на місцеві органи влади та червоноармійців; вели антирадянську пропаганду. Більше того,
проемігрантське підпілля з метою викликати незадоволення у польського чинили аморальні дії
під виглядом червоноармійців [1, с.53-54].
Своє бачення щодо причин негативного ставлення польського населення до червоноармійців
український історик М. Свєженцев висловлює наступним чином: «Проблема полягає в тому, що
ми справді не знаємо, у зв’язку з чим конкретні представники польського населення негативно сприймають радянське військо: чи це справа суто політичного та військового суперництва,
інакше кажучи, чи річ у тім, що це саме радянське військо; або проблема може полягати лише
в тому, що це просто військо, тобто «центр неспокою», який приносить із собою не лише матеріальне навантаження на місцевих людей, а й досить часто несе загрозу для життя» [12, с.42].
Ставлення червоноармійців до поляків. Складна політична ситуація вимагала від військовополітичного керівництва СРСР вирішення багатьох своєрідних завдань, у тому числі з моральнопсихологічної підготовки солдатів та офіцерів ЧА до вступу у зарубіжні країни. Тому напередодні
вступу на територію Польщі серед особового складу радянських військ було проведена політикоідеологічна підготовка до цієї події. Її проводили воєнні ради, політоргани та партійні організації
усіх рівнів. Так, воєнна рада та політуправління 1-го Білоруського фронту розіслали по всім відділам довідку з історії польської держави, яка давала характеристику її устрою, політико-економічному становищу, культурі, побуту та менталітету населення. Були прочитані лекції, доповіді,
проведені бесіди [14]. Ось як описує проведену одну з таких лекцій письменник М. Колосов: «Як
нам вести себе на території Польщі? Як на землі дружньої країни… Пам’ятайте: ви не вдома, але
і не в гостях. Без дозволу нічого не беріть, ліс не рубайте, місцевому населенню не пропонуйте
радянських грошей». Проте, здебільшого радянські солдати не розуміли цих настанов і говорили:
«Що це виходить? Ми звільняємо їх територію, а дрова не рубай, солому не рухай і, навіть, глечика молока купити не можна? А хто нам заплатить за тих солдат, які полягли тут?..» [14].
Отже, можна прослідкувати дратівливість та озлобленість радянських солдат щодо мирних
поляків. Тут варто згадати записи із щоденника сержанта Н. Нестерова, де він зазначав наступне:
«Сьогодні вихідний. Поляки гарно вдягнуті збираються в одній хаті й сидять парочками. Навіть
якось не по собі робиться. Хіба я б не зміг посидіти так?» Подібні настрої відзначаються й у
щоденнику молодшого лейтенанта В. Гельфанда, який 22 листопада записав свої враження про
місто Мінськ-Мазовецький: «Шумний святковий натовп: жінки, як одна, у білих капелюшках…
чоловіки у трикутних шапках та капелюхах – грубі, акуратні, пусті. Скільки їх! Як це не схоже
на звичайне людське життя. Здається, що люди самі живуть та рухаються навмисно лише заради
того, щоб на них подивились інші…» По-іншому реагує на поляків, які прогулюються селом у
вихідний день, О. Родін: «Вражало життєлюбство поляків, які пережили жахіття війни та німецької окупації! … Гарні, елегантні жінки-польки, які у будні – звичайні селянки, згрібають гній,
невтомно працюють по господарству. Літні жінки також виглядають свіжо та молодо….» [5].
Заходи радянського командування з метою запобігання злочинності червоноармійців на польських землях. Як висновок можна констатувати, що внутрішній стан червоноармійців був складним і суперечливим, а у радянського командування ще не було відповідного досвіду утримання
їх від ганебних вчинків. Останні, відповідно, негативно впливали на сприйняття польським населенням приходу Червоної Армії. Так, маршал К. Рокоссовський з цього приводу доповідав:
«Відзначається незадовільна зовнішня підтягнутість особового складу… Частини підрозділів
у населені пункти приходять гамірно, не строєм, деякі офіцери – із розстебнутими комірцями,
руки в кишенях. Мають місце випадки самочинства: відбирають коней у цивільного населення
або заміняють їх, військовослужбовці рвуть фрукти у садах, заходять у городи, тягнуть товари
з магазинів» [11].
Радянське вище військово-політичне командування та керівництво на місцях намагалося
вплинути на подібну ситуацію. Так, у директиві Воєнної ради 1-го Білоруського фронту «Про
лінію поведінки особового складу у взаємостосунках з населенням польської держави» від 26
липня 1944 р. наголошувалося: «…правильна поведінка військ має велике політичне значення
як для авторитету Червоної Армії в очах польського населення, так й для справи якнайшвидшого розгрому гітлерівців» [11].
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В іншому документі, наказі Ставки Верховного Головнокомандування ЧА про охорону майна
польських державних закладів, приватних власників і міських самоуправлінь від 9 серпня 1944
р., зазначалося: «При звільненні території Польщі від німецьких окупантів окремі частини та
з’єднання, а також трофейні органи фронтів не враховують особливостей, що витікають з наших
дружніх відносин з Польським Комітетом Національного Визволення і абсолютно неправильно
відносять до розряду трофеїв майно, яке належить польським організаціям, приватним власникам та міській владі». При цьому визначалось що саме є воєнним трофеєм, а що – ні, і яким
чином передавати майно на звільненій території відповідним польським органам [9, c. 347].
Наприкінці документа окремим пунктом було визначено наступне: «Суворо карати, аж до
передачі суду воєнного трибуналу, всіх осіб, незалежно від звання та посадового статусу, викритих у самоуправстві й у самовільному вилученні наявного майна у місцевого населення». Визначалась відповідальність командирів і начальників, які не припинили випадки самоуправства або
сприяли таким випадкам [9, с.347; 17].
Вищезазначеного змісту документи призвели до посилення контролю за поведінкою червоноармійців з боку командирів і комісарів та обмеження їх виходу у місто. Так, за свідченнями
того ж Д. Самойлова, контроль над червоноармійцями тримався на належному рівні: «…у Польщі нас тримали під суворим контролем, – зазначав він. – З розташування втекти було важко. А
пустощі суворо карались» [5].
Злочини червоноармійців проти польських громадян. Проте, вищезазначені документи та реалізація їх положень на практиці не дала очікуваного результату. Поведінка самих червоноармійців і в подальшому відзначалася відверто ганебними вчинками та злочинами щодо польського населення. Здебільшого, мова йде про випадки мародерства, крадіжок, зверхнього ставлення
до населення, зґвалтувань. Як зазначала А. Ванцеж-Глюзи, «радянські солдати грабували польські міста та села, які були й без того зруйновані» [2]; знищували та грабували вози біженців.
Так, є відомості, що місто Збоншичек вони пограбували, а потім навмисно підпалили. Страшенно зруйноване було місто Бане, на його вулицях було залишено багато трупів цивільних осіб,
які, за поясненнями радянських солдатів, були вбиті ними «як відплата» [6].
Польський дослідник М. Крогульски зазначав з цього приводу, що «радянський уряд розглядав нашу країну як колоніальну область, а національну власність як військовий трофей».
Він подає наступні цифри: на початку липня 1945 року з близько 84000 залізничних вагонів,
призначених для перевезення вантажів, були наповнені «військовими трофеями» Радянського
Союзу. Слід зауважити, що Червона Армія використовувала окуповані території, не піклуючись
про їх екологічний стан. Було масово проведено вирубку лісів, відбувалися чисельні випадки
браконьєрства та незаконного вилову риби у великих масштабах [18].
Існує інформація, що на залізниці сполученням Краков-Тарнув була організована система
грабунку пасажирів. Все відбувалось наступним чином: поїзд зупинявся на станції вночі. Радянські представники входили в уніформі та головних уборах НКВС у вагони і відбирали багаж,
гаманці, а інколи й роздягали до білизни [18].
Аналіз злочинів червоноармійців свідчить, що вони їх вчиняли здебільшого під дією алкоголю. Так, наприклад, 9 травян 1945 року, радянські солдати увійшли в один із будинків Дзядлово
і вбили 19 мешканців. 20 липня 1945 року, двоє солдат шукаючи в одному із будинків у Неполоміцах горілку, вбили його господаря [18].
Радянські гарнізони були створені нерідко розбійним методом. Наприклад, розташовуючись
в аеропорті в Клушево у 1947 році радянські представники, забезпечуючи місця для червоноармійців, безцеремонно викинули на вулицю робітників цегляних печей, які там перебували.
При цьому вони сказали: «Радійте, що вас звільнено, ми армія, яка має право тут перебувати, а
колишні німецькі райони – це наша здобич» [21].
Останнім часом знаходять широкого розголосу відомості про протиправну, принизливу поведінку червоноармійців з жінками. За даними російського федерального архіву від 28 травня
1974 р., які він оприлюднив у своїй доповідній про «вигнання та злочини при вигнанні», після
відновлення наступу у січні 1945 р. тільки у Сілезькому прикордонному окрузі факти ґвалтувань зафіксовані за військовослужбовцями 4-го гвардійського стрілецького корпусу, 9-го та 5-го
гвардійського танкового корпусу, 9-го механізованого корпусу, 61-ої армії [6].
Повітовий комітет міста Щецина розробив доповідь, у якій було підраховано зґвалтування
червоноармійцями жінок у місті та передмісті даного населеного пункту. Так, з 15 квітня по 7
липня 1945 року було повідомлено про зґвалтування 12-річних дівчаток у Кражи, про 30 зґвал-
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тованих жінок у віці від 14 до 70 років у Гжміце. І це є дані тільки за один район за період менше,
ніж 3 місяці [19].
Проте, лише частина жінок зверталася до влади із скаргою про напади. Найчастіше у згвалтуваннях зізнавалися лише у двох випадках: коли сексуальне насилля супроводжувалося побиттям
і жінка потрапляла у лікарню, і коли внаслідок зґвалтування жінка вагітніла. Наприклад, у місті
Торунь, де з лютого по жовтень 1945 року було зареєстровано понад 50 зґвалтувань, більшість
жінок повідомили про зґвалтування лише для того, щоб отримати дозвіл на аборт [22].
У доповнення до сорому та травм сексуального насилля побічним ефектом від зґвалтувань
були венеричні захворювання. За даними поліції у Гнездо, де у 1945 році дислокувалось багато
військових частин (як польських, так і російських), 40 відсотків жінок були інфікованими [22].
Проте, існують й інші погляди на взаємовідносини червоноармійців із представницями слабкої статі Польщі. Наприклад поет Д. Самойлов з цього приводу зазначав: «…жінки були втішно
гарні та кокетливі, вони полонили нас поводженням, воркуючою мовою… й самі потрапляли у
полон часом грубуватої чоловічої сили та солдатського мундиру» [5]. Суперечливі дані можна
зустріти у щоденнику молодшого лейтенанта В. Гельфанда. З одного боку, він писав, що полячки «… заманювали наших бійців та офіцерів у свої обійми, і коли справа доходила до ліжка,
відрізали статеві органи бритвою, душили руками за горло, видряпували очі». Інший його запис
свідчив: «Супутницями мені до одного із сіл були гарні дівчата-полячки. Вони називали мене
паном, але були недоторкані. Я одну із них поплескав ніжно по плечу, у відповідь на її зауваження про відсутність чоловіків, і втішив її відкритою дорогою до Росії – там багато чоловіків.
Вона поспішила відійти вбік, а на мої слова відповіла, що й тут для неї чоловіки знайдуться» [5].
За окремими даними, радянські представники чинили невиправдані розстріли, у тому числі й
серед мирного польського населення та біженців, катували аж до смерті у підвалах НКВС, виправдовуючи себе тим, що це були «зрадники» чи «поплічники фашистів».
Крім того, радянська влада масово депортувала цивільних осіб на примусові роботи до Радянського Союзу. Серед них були не лише німці, а й місцеві поляки, які потрапили під етнічну чистку НКВС. Захоплені в ході спеціальних рейдів, перебували у перехідних таборах, а потім були
спрямовані на роботи у шахти та тайгу. Більшість із них померли від хвороб, голоду та виснаження, дехто повернувся через декілька років у Польщу. М. Голон підрахував, що лише з трьох міст:
Гданська, Ельблонга та Сопота та сусідніх до них повітів було депортовано декілька тисяч осіб, 6
тисяч з яких померли [19]. І хоча Й. Сталін стверджував, що прагне забезпечити польському народу дружню допомогу у звільненні від німецької окупації, дійсність довела, що з точки зору безпеки мало що змінилось. На думку М. Крогульскі: «Перебування радянських військ на польській
землі у 1945 та 1946 роки нагадували нерідко найгірші роки правління нацистів» [18].
Отже, взаємосприйняття поляків і червоноармійців ґрунтувалося, з одного боку, на «багатому» історичному досвіді взаємних претензій та образ, з іншого – окремих моментах позитивного співробітництва. Поляки очікували звільнення від гітлерівської окупації і більшість із них
усвідомлювала: найбільша вірогідність, що воно буде зі Сходу. Проте, польське суспільство не
було одностайним у сприйнятті приходу Червоної Армії, а, отже, «очікування» її вилилось у
різновекторні реакції щодо цього факту.
Зважаючи на існуючі в літературі протилежні відомості про поведінку червоноармійців на
звільнених землях Польщі, можна дійти такого висновку: окремі випадки жорстокості щодо її
населення мали місце, адже про це свідчать і документи, що регламентували способи боротьби
із злочинними діями радянських солдатів. Та, водночас, на наш погляд, тут не варто говорити
про масовий характер безчинств Червоної Армії.
М. Свєженцев стверджує, що «Не слід однозначно брати на віру документальні факти позитивного чи негативного ставлення поляків до приходу радянських військ, адже здебільшого вони є не
об’єктивними, а подекуди вирваними із загального контексту подій, при яких відбувались». Цитати, що наводяться як приклади лояльності чи нелояльності до радянської армії, є досить типовими
і лише деякі з них не піддаються інтерпретаціям, відмінним від інтерпретацій джерела» [12, с. 42].
Червона Армія в Польщі наприкінці Другої світової війни: звільнення чи окупація. Серед істориків обговорюється питання чи було насправді звільнення Червоною Армією території Польщі, чи то була зміна гітлерівської окупації на радянську. На нашу думку, найбільш доцільно з
цього приводу навести погляди польських істориків, адже саме вони можуть передати істинний
характер історичного розуміння подій. К. Філіпп зазначив з цього приводу: «Фактично звільнення нашої країни Радами не було. Термін «звільнення» може бути використаний лише у ви-
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падку звільнення від німецької окупації, але тоді слід уточнити, що вона змінилась радянською
окупацією» [21]. С. Луцик уточнює з цього приводу наступне: «Довгий час після війни 17січня
1945 року відзначався як день визволення столиці Польщі. Сьогодні історики нагадують, що
звільнення могло б відбутись раніше, вже у 1944 році, проте радянська влада з політичних причин зупинила наступ на правому березі річки Вісли» [20]. Пояснюючи висновки дослідників
радянського періоду, К. Ковальські зазначає, що автори більшості публікацій 50-ть років замовчували реальні стосунки між поляками та Червоною Армією в силу «хибного почуття дружби»
і що дана сторінка історії «є чорною сторінкою», яку слід враховувати. При цьому певні спроби
визнання військових злочинів (як то було у 1990 році, коли М. Горбачов підтвердив відповідальність НКВС за страту польських офіцерів, поліцейських і чиновників у 1941 році) не є актом
вибачення. Дане питання продовжує гостро стояти й сьогодні між Москвою та Варшавою [23].
Отже, для мешканців Польщі 1945 рік певним чином означав втрату політичної незалежності, яку вони отримали знову у 1989 році. За словами А. Ванцеж-Глюзи, «усі ці 50 років відзначені періодами більш чи менш впертого протистояння… З легітимації «Солідарності» в серпні
1980 р. розпочався процес демонтажу комунізму. Саме цей рік став наступною віхою в історії
Польщі та всієї Центральної та Східної Європи» [2].
На завершення хотілося б навести слова британського історика Н. Девіса, який, розмірковуючи про роль Червоної Армії у звільненні Європи, наголосив, що «плоди волі у Східну Європу
принесли солдати, які самі не були вільними».
Взаємовідносини цивільного населення Польщі та представників Червоної Армії наприкінці
Другої світової війни були доволі складними. На це впливав не лише факт перебування радянських (чужих) військ на польських землях, але й організація їх присутності з боку військово-політичного керівництва СРСР, дипломатичні та політичні взаємини двох країн, подальші стратегічні плани Москви, попередня історія «сусідського» існування тощо.
На сьогоднішній день не вироблено єдиного бачення перебігу подій наприкінці Другої світової війни на території Польщі, оскільки прослідковується неоднозначність трактування у літературі, що датується 1946 – 1990 роками та сучасними публікаціями, різняться погляди щодо
фактів у працях сучасних польських та російських дослідників. Все це не дає чіткої картини стосунків між польським населенням та червоноармійцями, а, швидше, збентежує своїми, нерідко,
протилежними фактами. При цьому, слід визнати, що навіть із негативним ставленням значної
частини поляків до радянських військ, були й моменти співпраці, інакше радянське військовополітичне керівництво не спромоглось би створити на польських землях нові партійні інституції
та закріпити там радянську владу.
Вищезапропонований матеріал не претендує на «глобальність висновків». Проте маємо за мету
показати, що події, які ще нещодавно трактувались однозначно, збагачуються альтернативними
поглядами. Існуючі «напівтони» в інтерпретації одних і тих самих фактів потребують подальших
спільних розвідок істориків як Польщі, так пострадянських країн. Ці дослідження повинні бути
спрямовані не на звинувачення або виправдання, а на досягнення об’єктивних висновків, які б
дали підґрунтя для побудови нових «здорових» взаємовідносин між країнами у майбутньому.
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Олеся Куцкая
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ С ГРАЖДАНСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ
ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ (КОНЕЦ 1944 – НАЧАЛО 1945 РР.)
Анализируются отношения между польским населением и советскими военнослужащими во время пребывания Красной Армии на территории Польши в конце Второй мировой
войны. Путем обобщения фактов, задекларированных предыдущими исследователями, определяется характер взаимоотношений сторон и причины их формирований; очерчиваются
мероприятия советского военно-политического командования по упреждению преступлений
красноармейцев по отношению к местному населению; приводятся комментирования, которые касаются негативного восприятия жителями Польши чужой армии на своих землях.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Красная Армия, Польша, пропаганда, преступления красноармейцев, оккупация.
Olesia Kutska
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RED ARMY AND CIVILIANS DURING THE
STAY OF SOVIET TROOPS IN POLAND (END OF 1944 – BEGINNING OF 1945)
The relationship between the Polish population and Soviet soldiers during the stay of the Red
Army in Poland at the end of the Second World War is analyzing. The factors that influenced the
complexity of relationships defined as: historical claims to the borders, USSR’s attack on Poland
in 1939, Katyn tragedy, the existence of two Polish governments and paramilitary forces and others. Determined that the arrival of the Red Army was perceived more positively by peasant population; attitude of wealthy strata and intelligentsia ranged from cautious to hostile. The deviant
behavior of the Soviet soldiers did not promote networking. Different and sometimes conflicting
comments on relations between Poles and Red Army led to the conclusion that the arrival of the
Red Army was seen on one hand as a liberation from the Nazi occupation of the country, on the
other – as the Soviet ideological enslavement.
Key words: Second World War, the Red Army, Poland, propaganda, crimes of the Red Army
soldiers, occupation.
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РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ
ЯК ЗАГРОЗА СВІТОВІЙ СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ
У статті проаналізовано причини, передумови, геополітична та геоісторична цілі агресії Росії проти України. З’ясовано реакцію Заходу на російську геостратегію реваншу. Доведено, що гібридна війна породила глибоку кризу світової системи безпеки.
Ключові слова: російська агресія, гібридна війна, геостратегія реваншу, криза безпекової системи.

Неправомірно окупувавши Автономну Республіку Крим і місто Севастополь, здійснивши незаконне збройне вторгнення на територію Донецької та Луганської областей у 2014 році, Російська Федерація, як стверджується у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди 42-ї
річниці ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції «Визначення агресії», розпочала
неспровоковану військову агресію проти України. Тим самим вона не лише порушила суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність останньої, але й створила загрозу міжнародному миру і безпеці в цілому [24, с. 5].
Політики, дипломати, експерти, науковці намагаються зрозуміти: чому це сталось, як могла спалахнути війна між «братніми народами», що змусило офіційний Кремль кинути виклик
світовому порядку нинішнього століття? Як Росія – гарант територіальної цілісності України
осмілилась порушити фундаментальні принципи міжнародного права та підписаних між ними
двосторонніх угод про мир і дружбу? Чому РФ – правонаступник СРСР за міжнародними
зобов’язаннями – демонстративно зневажає Гельсінські угоди 1975 р., що закріпили принцип
непорушності кордонів і територіальної цілісності країн [35, с. 6].
Значною мірою обґрунтовані відповіді на поставлені питання дали Ю. Бутусов, С. Гакман, В.
Головко, В. Горбулін, В. Грузин, Р. Зварич, С. Кульчицький, Є. Магда, С. Немирич, О. Потєхін,
С. Рахманін, Т. Силіна, О. Сушко, В. Ткаченко, В. Філіпчук, Л. Чекаленко, Л. Шкляр. Спираючись на їхній науковий доробок, на публікації інших авторів, а також на джерела, ми здійснили
спробу з’ясувати основні аспекти загрози світовій системі безпеки, що виникла в результаті
російської гібридної війни проти України.
Безпекова система міжнародних відносин, система протистоянь і взаємовпливів була сформована лідерами «Великої трійки» внаслідок розгрому нацистської Німеччини та мілітаристської Японії. Вона базувалася на прийнятому СРСР, США та Великобританією поділі ключових
регіонів планети на сфери впливу та впроваджувала біполярне існування.
Крах комуністичних режимів у країнах Центрально-Східної Європи та розпад СРСР кардинально змінили геополітичну карту континенту і породили принципово нову розстановку сил
на планеті, продемонструвавши при цьому, що для історії не притаманні раз і назавжди задані
умови існування світової системи. Реалії холодної війни були замінені хиткою рівновагою постбіполярної планети з принципово новими викликами, відчутними загрозами та виразно конфліктним середовищем [32, с.286 ].
Разом з тим, ейфорія на Заході від вищевказаних змін породила, як зазначив О. Сушко, «травматичний синдром поразки уже на іншому фланзі геополітичної гойдалки – в Росії. І наслідки
його ми збагнули тільки нещодавно, коли “брат” раптом прийшов у гості» [25].
Ігнорування попередньої системи безпеки, на думку Л. Чекаленко та М. Васильєвої, привело
до некерованого хаосу, нищення економічного потенціалу, людських жертв, катастрофи цивілізацій, втягнуло Україну у гібридну війну. На перший план вийшов російський чинник впливу,
який розпочав новий виток переділу світу. РФ вчасно скористалася послабленням європейського фактора безпеки, глибокою залежністю європейської інтеграції від сировинних російських
ресурсів, поступовим відстороненням США від процесів на континенті, вузлом нереалізованих
геостратегічних інтересів Вашингтона на Близькому Сході та в Африці. Такі зміни на «Євразій© Володимир Трофимович, 2017
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ській шахівниці» створили офіційній Москві шанс – увійти у відкрите вікно можливостей, що і
зробила вона стосовно України [32, с. 286].
Варто зазначити, що ще у 1997 р. російський політолог О. Дугін лякав своїх співвітчизників
тим, що існування України у тогочасних кордонах із статусом «суверенної держави» тотожне
нанесенню «жахливого удару» по геополітичній безпеці Росії, рівнозначне «вторгненню на її територію», а тому подальше існування «унітарної України неприпустиме». На його переконання,
територію останньої потрібно розділити на декілька поясів, що відповідають гамі геополітичних
та етнокультурних реалій. І далі: «Українська проблема – головна та найсерйозніша проблема,
що стоїть перед Москвою» [10, с. 379, 382].
Відомо, що В. Путін, як і О. Дугін, сприймає незалежність України, як щось аномальне й
тимчасове і навіть не приховує цього. Уже стало хрестоматійним цитування його слів, сказаних
президенту Дж. Бушу після саміту НАТО в Бухаресті на початку квітня 2008 р.: «Ти ж розумієш,
Джордже, що Україна – це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її території – це Східна
Європа, а частину, і достатньо велику, подарували ми!» [цит. за: 4, с. 20]. На жаль, як зауважив
О. Волович, невідомо, що на це відповів керманичу Росії господар Білого Дому. Швидше за все,
дипломатично промовчав, не бажаючи псувати відносини зі своїм «другом Владіміром». І тепер очевидно, що загравання багатьох світових лідерів з В. Путіним ще більше розпалило його
імперські амбіції. Певною мірою цю лінію «уникнення гострих кутів» у відносинах з Москвою
продовжив Б. Обама на початку свого президенства, коли у 2009 р. виступив за «перезавантаження» відносин з РФ [4, с. 20].
Тенденція глобальної системи міжнародних відносин до багатополярності, на думку Г. Перепелиці, створила сприятливі умови кремлівським очільникам повернути статус світової держави, без якого вони не уявляють майбутнього своєї країни. Першими кроками на цьому шляху
мала бути реінтеграція пострадянського простору та цілковите поглинання його Росією. «Без
України вирішення такого стратегічного завдання не мало сенсу, – зазначив він. – В умовах,
коли Україна відмовилася від реінтеграційних проектів і висловила намір підписати Угоду про
асоціацію з ЄС, силовий сценарій став єдиним шляхом реалізації такого стратегічного завдання. Воєнна окупація України і ліквідація її державності розв’язувала Росії руки для поглинання
всього пострадянського простору» [22, с. 303].
Розпочинаючи гібридну агресію, путінський режим переслідував двоєдину глобальну мету:
геостратегічну – зруйнувати чинний світовий порядок домінування Заходу на планеті та повернути РФ статус «великої держави»; геоісторичну – повернути світ у реальність середини минулого століття («зони впливу», «боротьба систем», «баланс сил і баланс інтересів» і т.д.). Тобто,
здійснити ревізію програної СРСР холодної війни.
Потрібно також визнати, що однополярний світ не сформувався, ефективна система багатополярності так і не з’явилася. Для міжнародної політики характерний вакуум глобальної сили.
Сполученим Штатам уже не вистачає достатнього впливу, а подекуди – волі та бажання для
розв’язання нагальних проблем. Це приводить до того, що світову систему все важче контролювати, а країни з геополітичними амбіціями провокують конфлікти з метою переформатувати
світобудову міжнародної ієрархії [7, с. 31].
Узагальнивши ситуацію у світовій системі безпеки, А. Гриценко зробив наступний висновок:
«Не так давно потужний західний полюс сьогодні через внутрішні суперечності, політику ізоляціонізму, відсутність адекватного відповідального лідерства – розмитий, неконсолідований і
неефективний у прийнятті рішень планетарного масштабу. Десятиліття миру і процвітання після Другої світової війни послабили пильність Заходу, перетворили західні союзи і армії на паперово-бюрократичні структури, знизили мотивацію належного фінансування оборонної сфери,
створили ілюзію, що, мовляв, військову агресію можна відбити шляхом переговорів. Нарешті,
вже зрозуміло, що сформована система міжнародної безпеки вочевидь нездатна контролювати
ситуацію на планеті й гарантувати мир навіть тоді, коли ключові гравці, здавалося б, домовились і діють заодно» [33].
Господарі Кремля, своєю чергою, цим сповна скористалися, створивши тривалий запас часу
для формування мілітарної ядерної держави з непередбачуваною зовнішньою політикою. І що
характерно: в ядерній зброї тепер вони вбачають інструменти не лише стримування ядерного
нападу, а й запобігання можливій поразці у звичайній війні і навіть гарантію суверенітету [детальніше про це: 11].
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Варто підкреслити, що в ході загострення гібридної війни все більше виокремлювалась ідео
логічна версія, ключовим моментом якої виступала ідеологема «русского мира». Л. Шкляр, наприклад, побачив у ній «програму реваншизму», оскільки в її основі лежали претензії якщо не
на пряме панування, то, принаймні, на домінування у рамках географії російської культури,
мови, православної релігії, а то й просто наявності громадян російського етнічного походження
в сусідніх країнах. На його думку, ця ідеологема має на меті узаконити право РФ виступати
патроном стосовно інших держав, якщо у них є острови російської культури, використовують
російську мову, сповідують православ’я. А оскільки Україні притаманні перелічені ознаки, то
значна частина політиків та ідеологів сусідньої країни не уявляє територію «русского мира» без
України, яку вони в імперський спосіб називають «Малороссия» [35, с. 6]. «Все таки у ставленні
росіян до українців, до України таїться щось ключове, доленосне для нас, росіян, – писав російський публіцист О. Шіропаєв. – Для українців Росія теж значуща, але тільки як точка відштовхування, що допомагає усвідомленню своєї, української, однаковості. Для росіян же Україна,
навпаки, точка постійного тяжіння, ревнивої уваги, об’єкт поглинання як чогось «споконвічно
свого» і переробки за власним зразком і подобою … Треба сказати, що на словах росіяни завжди
готові визнати, що українці – народ, але зверніть увагу – «братський» народ. За цією лукавою
формулою криється тверде переконання, що ми – росіяни і українці – ОДИН народ, покликаний
жити в одній державі зі столицею в Москві [34].
За словами деяких авторів, на теренах колишнього СРСР ідеологія «русского мира» в дійсності виглядає як спецоперація прикриття для кремлівської версії нацистської концепції
Lebensraum (життєвого простору), тобто домінування політичної системи РФ, пов’язаного з нею
олігархічно-корупційного капіталу та антиліберального концепту. Її практичне втілення наочно
продемонстровано на прикладі анексії Криму [1].
Наростаюча риторика «відродження Росії як великої держави», що «повертає свої землі», а
не втрачає їх як при М. Горбачові та Б. Єльцині, яка захищає православних росіян в Україні від
«бандеро-фашистів» і «київської хунти»; Росії, що протистоїть шаленому тиску і критиці ворожого Заходу, та інших ірраціональних за своєю суттю ідеологем – усе це викликало хвилю псевдопатріотичних переживань і кримської ейфорії, забезпечило масову підтримку кремлівського
керівництва з боку населення РФ [28, с. 145; 35, с. 7].
«У березні 2014 р., – зазначалось у доповіді Європейської ради з міжнародних справ, опублікованій у листопаді того ж року, – європейці прокинулись у світі Володимира Путіна, де
кордони можна змінювати явочним порядком, міжнародні інститути безсилі, економічна взаємозалежність стає джерелом небезпеки, а передбачуваність – скоріше обов’язок, ніж перевага…
Вторгнення Росії в Україну змусило ЄС визнати, що замість того, щоб поступово, буквально
молекулярно розповсюджуватися на весь континент, а в остаточному підсумку – на всю планету, його ідея європейського порядку обрушилась. Постмодерністський європейський порядок
неочікувано в загоні. Так само, як розпад Югославії поклав кінець європейському порядку часів
холодної війни, криза у Криму ознаменувала закінчення постбіполярного європейського порядку» [цит. за: 28, с. 164].
18 березня 2014 р. у зверненні до обох палат Федеральних Зборів країни «з нагоди приєднання Криму» президент РФ сформулював основні тези «доктрини Путіна»: баланс сил на планеті
змінився; вага Заходу у світовій політиці зменшується; міжнародне право не догма, а набір варіантів, з яких Кремль обиратиме те, що йому вигідно; країни поділяються на сильні та слабкі;
територіальна цілісність і суверенітет останніх є полем домовленостей сильних; настав час для
кардинальних змін, Росія – окрема держава – цивілізація зі своїми унікальними цінностями, що
намагатиметься формувати свої правила гри у міжнародній політиці [36].
Пізніше, 18 грудня цього ж року, В. Путіним було ухвалено нову Військову доктрину, що до
головних зовнішніх небезпек країни включає «встановлення в суміжних з РФ державах режимів, … політика яких загрожує інтересам Росії». Цим самим офіційна Москва прагне «легітимізувати» ймовірні майбутні розширення російської території за рахунок сусідів. Наприклад,
серед ключових завдань Збройних сил Росії у мирний період є «захист громадян за межами
РФ від збройного нападу на них». Навіть у далекому зарубіжжі російськомовні громадяни, які
там проживають, мають право на військовий захист ЗС РФ. Звідси випливає, що на офіційному
нормативному та законодавчому рівні російське керівництво, по суті, закріплює легітимізацію
поглиблення та продовження військових дій на Донбасі [15, с. 15].
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Збройна агресія РФ проти України як логічне завершення геостратегії реваншу, яку довго
напрацьовували кремлівські можновладці, засвідчила кризу сучасної системи міжнародної безпеки [детальніше про це: 37].
Неспроможна економічним, політико-дипломатичним шляхами здійснювати глобальну конкуренцію, офіційна Москва, за словами Г. Перепелиці, створивши доктрину «русского мира»,
зайнялася руйнацією світового порядку. Свідченням цього, на його думку, є дискредитація
практично всіх інститутів міжнародної безпеки, ігнорування угод, що були підвалинами для
постбіполярного світу: відкидання принципів Заключного акта, підписаного у Гельсінкі у 1975
р. 35-ма державами; перегляд кордонів на континенті; відмова від Біловезької угоди лідерів
України, РФ, Білорусі 1991 р., що можна розцінити не інакше як відмову від визнання державних суверенітетів пострадянських країн; несприйняття розширення НАТО та ЄС на Схід, підбурювання радикальних проросійських партій у Центральній і Західній Європі; нейтралізація
Вишеградської четвірки через утворення у ній групи проросійськи налаштованих країн; грубе
порушення понад 300 міжнародних договорів і конвенцій, Статуту ООН і Будапештського меморандуму 1994 р. тощо. Тим самим нинішня влада РФ прагне влаштувати ситуацію світового
хаосу, в якому утвердити новий порядок на своїх правах і умовах. Звідси сценарії встановлення нового світопорядку залежать від результатів російсько-української війни [13, с. 6-7]. «Це
означає, – підкреслив він, – що будучи між Сходом і Заходом, Україні загрожує втрата свого
державного суверенітету і територіальної цілісності. Битва за Україну буде визначати кінцевий
результат цієї геополітичної боротьби, оскільки від її приєднання до європейського чи російського простору буде залежати подальше розширення сфери домінування одного з суб’єктів
чи то на Захід, чи то на Схід. Приєднавши Україну, Росія може з цієї стратегічної позиції розширювати свій подальший геополітичний наступ на Центральну Європу і нав’язувати власну
нормативну силу Західній Європі. Таким чином, перед сучасною Росією відкривається історичний шанс захопити Європу, як це зробив Радянський Союз в 1944-1945 роках, змінити баланс
сил у відносинах із Заходом та переструктурувати весь геополітичний простір Європи на свою
користь, переглянути результати холодної війни і знову ствердити себе як домінанту геополітичного простору в Європі та Євразії» [21, с. 371].
Вказуючи на те, що російська агресія проти України стала апогеєм і уособленням рівня деградації світової системи безпеки, сучасні автори, разом з тим, звертають увагу на комплексність і багаторівневість конфлікту у та навколо України. Зокрема, В. Філіпчук стверджує: фактично, потрібно говорити не про один, а про три різних конфлікти: геополітичний (між Росією
та Заходом), двосторонній (між Україною та Росією) і внутрішньоукраїнський конфлікти, що
одночасно вибухнули на одній і тій же території. На його думку, цей конфлікт є не схожим
на інші, оскільки зовнішньої агресії та порушення територіальної цілісності зазнала країна, що
отримала безпосередні гарантії безпеки від усіх держав – постійних членів РБ ООН. Разом з тим,
він відбувається в рамках європейської безпеки, що вважалася найстабільнішою регіональною
архітектурою безпеки. Незважаючи на виразну неспроможність ОБСЄ, інших міжнародних організацій зупинити його, відновити мир і покарати агресора, головні фігури на міжнародній арені не виявляють бажання переглянути засади чинної європейської архітектури безпеки, зробити
її ефективнішою і надійнішою. До того ж, тут чітко проглядається асиметричний та гібридний
конфлікт. Росія – агресор публічно заперечує свою участь у ньому, а її дії включають як традиційні воєнні методи, у тому числі захоплення територій і їх офіційну анексію, так і не традиційні
– в політичній, економічній, інформаційній сферах, тероризм, що дає змогу побачити в усьому
цьому класичну гібридну агресію [31].
Не буде перебільшенням зазначити, що відповідальність за руйнування старого світопорядку
лежить не тільки на Росії, а й на західних країнах, які її агресію проти України (а у 2008 р. – проти Грузії) «пропустили». Зокрема, за деякими даними, переважна кількість західних ЗМІ відразу
після цієї події несподівано «осліпла» стосовно того, хто є агресором і як називати окупаційні
війська, винаходячи натомість якісь нові терміни, єдиний смисл яких – «не назвати російську
агресію такою» [7].
Як відомо, 28 лютого та 11 березня 2014 р. Верховна Рада України, сподіваючись на виняткову чинність гарантій Будапештського меморандуму 1994 р., зверталася до держав-гарантів
відповідно до Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору
про нерозповсюдження ядерної зброї з проханням виконати свої зобов’язання щодо його положень та застосувати усі можливі заходи для припинення агресії, збереження незалежності,
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суверенітету, сучасних кордонів України. Одночасно український парламент запропонував РБ
ООН скликати засідання для розгляду дій РФ, а парламентам держав-гарантів безпеки України
та міжнародним організаціям – направити спеціальні моніторингові місії для ознайомлення з ситуацією в Україні. Проте підписанти Будапештського меморандуму навіть не змогли зібратися
на спільну зустріч; ГА ООН спромоглася лише обговорити та прийняти заяви рекомендаційного
характеру; моніторингові місії ООН та ОБСЄ не були допущені на Кримський півострів російськими окупаційними військами; на Донбасі спостерігачі ОБСЄ стали заручниками сепаратистів і російського спецназу [2; 3; 22, с. 305-307].
Стратегічну та ментальну неготовність Заходу до кризових явищ у безпековому середовищі
можна пояснити також недооцінкою і синдрому реваншизму в РФ, і ролі України в політиці російської експансії, і наскільки далеко офіційна Москва готова знайти у захисті того, що називає
«ключовими інтересами» Росії, і невірою у те, що кремлівські очільники наважаться на пряме
застосування сили проти сусідніх країн. Навіть проведена у ЗС РФ масштабна «сердюковська»
реформа, а також наявність стратегічного ядерного потенціалу не сприймалися як такі, що могли перетворити цю державу на загрозу для європейської колективної безпеки. Звідси, як зауважив С. Толстов, США та ЄС, продемонструвавши у березні 2014 р. цілковиту неспроможність
зупинити процеси ескалації міжнародно-політичного конфлікту, упродовж року приймали, в
основному, тактичні заходи. Останні передбачали запровадження проти Росії поетапних економічних санкцій з метою утримати її керівництво від ескалації конфлікту та переконати його
дотримуватися норм міжнародного права. Іншими словами, у стратегічному контексті лідери
США та європейських країн не побачили в російській агресії проти України критичної загрози
для стабільності НАТО та системи західних союзів і не виключали можливості повернення до
попереднього статусу. А щодо відмови Вашингтона та Лондона від виконання гарантій територіальної цілісності України, згідно Будапештського меморандуму, то вона спочатку не вважалася політичною поразкою, оскільки Україна була не членом НАТО чи важливим союзником
США поза межами Північноатлантичного альянсу на кшталт Японії, Південної Кореї, Австралії,
Ізраїлю, а позаблоковою державою [29, с. 16-18]. Так, на початку 2016 р. тогочасний президент
США Б. Обама відверто заявив, що «Україна не є членом НАТО, тому вона буде уразлива перед
російським вторгненням незалежно від того, що ми робимо» [цит. за: 6].
Правда, у лютому 2015 р. західні політики, повертаючись до подій перших місяців попереднього року, змушені були визнати таке: «Під час протестів, що спалахнули на початку 2014 р.,
які в кінцевому підсумку призвели до повергнення промосковського уряду Віктора Януковича,
Україна стала першою країною в Європі, де протестуючі гинули з прапорами ЄС у руках. Захід,
як переконаний багато хто в Києві, зрадив Україну [цит. за: 27, с. 165].
Останнім часом у західних і українських елітних колах виразних обрисів набуває концепція
вирішення безпекових проблем Української держави. Її суть зводиться до наступного: офіційний Київ де-факто змиряється з анексією Криму; дозволяє вибори на Донбасі до встановлення
контролю за кордоном, що, фактично, означає реінтеграцію окупованої території на російських
умовах; обіцяє Кремлю «нейтралітет» або «позаблоковість», відмову від планів увійти у Північноатлантичний альянс або укласти будь-яку зобов’язувальну угоду (а нейтралітет означає відмову від ключової частини суверенітету – права самостійно визначати союзників у сфері безпеки та оборони). Хоча, як відомо, станом на весну 2014 р. Українська держава мала законодавчо
закріплений «позаблоковий» статус і офіційно ніде не заявляла про намір стати у майбутньому
членом НАТО, а з РФ її пов’язували найпотужніші міжнародно-правові зв’язки після підписаного у 1997 і пролонгованого у 2012 р.р. «Договору про дружбу і співпрацю». Проте це не стримало північного сусіда від анексії Криму та збройного вторгнення на Донбас [12; 16, с. 296; 25].
Сумнівною видається і перспектива підписання багатостороннього міжнародного договору,
що має гарантувати безпеку України, свідченням чого є доля вищезазначеного Будапештського
меморандуму, який був порушений саме одним з його підписантів і гарантів. Виходячи з цього, ми поділяємо наступну думку І. Климпуш-Цинцадзе: «Єдиним прагматичним рішенням для
України є прискорення європейської та атлантичної інтеграції з особливим акцентом інтеграції
до НАТО. Тобто, максимальне зближення з Північноатлантичним блоком, імплементація його
стандартів і вступ до НАТО як стратегічна мета на середньострокову перспективу» [12].
Економічні санкції, запроваджені Євросоюзом і США після анексії Криму та з огляду на війну на Сході України, є ефективними, однак вони негативно впливають і на економіку країн
Заходу. Тому в Європі лунають голоси на користь їх припинення. Це пояснюється значною

140

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

залежністю економік деяких країн континенту від Росії, присутністю на її ринку багатьох європейських кампаній, що приносить вагомі надходження до бюджетів і соціальних програм,
здатністю кремлівської пропаганди робити своїми союзниками численних відомих зарубіжних
політиків, громадських діячів, а також деякі ЗМІ для розповсюдження «правильної» версії російсько-українського конфлікту. Проте агресора треба зупиняти. Україна не є кінцевою метою
для В. Путіна, так само, як Чехословаччина не була кінцевою метою для А. Гітлера. Імперіалісти
взагалі не мають кінцевої мети, тим більше, що тепер у них є ядерна «кнопка» [14, с. 175; 30, с.
14]. «Для Росії підкорення України є кроком до перебудови світового порядку у власних інтересах, необхідною передумовою для дальшого наступу на Європу, прикладом для залякування
непокірних, а не останньою самоцінною метою, – зазначив С. Немирич. – Київ воює насамперед
і переважно за своє майбутнє, але, вигравши цю кампанію й отримавши в розпорядження ресурси України, РФ стане набагато самовпевненішою та агресивнішою. Всі побачать насправді
іншу Росію. Заходу доведеться зупиняти її не на Сіверському Донці й не на Дніпрі, а на Бузі і
Віслі, коли не на Одері. І платитимуть, у тому числі своїми життями, вже не тільки українці.
Отже, набагато раціональніше – допомогти Україні. І це годилося б усвідомити всім і в Європі,
і в Північній Америці» [17].
Останні події на континенті підтверджують, що «гібридна війна», як форма агресивного вирішення Москвою власних геополітичних завдань, не обмежується Україною, а, видозмінюючи
свої форми, поширюється на нові театри воєнних дій. Так, В. Горбулін виокремлює три масштабні, багато у чому схожі, «гібридні операції»: Сирія (Туреччина), Європейський Союз, Україна. «І визначаючи вміння Росії знаходити вдалі локальні (але стратегічно неправильні) рішення, – зазначив він, – слід розуміти, що в зоні безпосередньої «гібридної загрози» перебувають не
тільки Україна та країни Балтії, а й усі сусіди Росії з ОДКБ, а також Європа в цілому. У рамках
її «гібридних стратегій» і курсу на анархізацію глобального простору безпеки цілком можна чекати від Росії свідомого розконсервування цілого ряду «заморожених конфліктів», насамперед у
Придністров’ї, Нагірному Карабасі, інших регіонах. І ця тенденція починає проявлятися – Путін
уже висловив готовність підтримати Сербію в її позиції щодо Косово» [6].
Для західних країн нині характерна відсутність геостратегічних «червоних ліній», які б
окреслювали можливі межі поступок стосовно сфер впливу РФ. Унаслідок цього їхня політика
все виразніше скочується на оперативно-тактичний рівень політико-дипломатичних переговорів і політико-адміністративних проектів, де Кремль традиційно сильніший. Слід підкреслити
також, що сучасна криза світової безпеки має принципово інший характер, ніж холодна війна.
Адже сьогоднішня ситуація істотно менш структурована та визначена, а планетарні проблеми
не обмежується лише відносинами Захід – Російська Федерація, на відміну від другої половини
минулого століття, коли протистояння СРСР – США, ОВД – НАТО були віссю світової системи
міжнародних відносин. Драматичні події на Близькому Сході, спалах і розвиток фундаменталізму, розповсюдження міжнародного тероризму, ІДІЛ, контроль акваторії Південно-Китайського
моря, міграційна навала до країн Євросоюзу тощо зачіпають інтереси Європи та США значно
більше, ніж дії Росії на пострадянських теренах, і свідчать про наближення загрозливого періоду
глобальної системної кризи [5; 8; 20].
Небезпечною особливістю нинішньої ситуації стало розмивання відмінностей між зовнішніми та внутрішніми загрозами. Здійснювана РФ у сучасних міждержавних конфліктах гібридна
війна має на меті руйнування суспільств, проти яких вона ведеться, придушення там волі до
спротиву. Центральним її об’єктом виступають громадськість та інституції, а не збройні сили.
Крім того, їй притаманний комплексний і багатовимірний характер. Військові засоби тут можуть відігравати як ключову, так і другорядну роль. Частіше – останню, бо, як відомо, «их там
нет». Ілюзорне відчуття миру, а також активне використання слабких та уразливих місць суспільств і держав – важливі інструменти гібридної війни. Водночас, у російських засобах масової
інформації відверто розглядають сценарії ймовірного військового зіткнення РФ «з агресивним
блоком НАТО», не виключаючи і застосування ядерної зброї. В умовах наростаючого зниження
можливостей використання нафтогазового важеля для реалізації своїх цілей погроза застосувати її стає найбільш дієвим інструментом офіційної Москви, якою вона шантажує народи планети [1; 20].
Питання гібридної війни та її наслідків стояло, поряд з іншими, на порядку денному останньої найбільш репрезантивної й авторитетної у світі Мюнхенської безпекової конференції (лютий 2017). Оцінюючи її результати, О. Сушко поставив слушне питання: «Чи маємо ми справу з
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серйозним усвідомленням Заходом усього спектру загроз та можливих шляхів виходу з безпекової кризи, чи поки що мають місце лише переляк і дискомфорт, за якими в досяжній перспективі
не слід чекати зрозумілої й реалістичної програми дій?» [26].
Таким чином, російська воєнна агресія проти України продемонструвала зневагу офіційної
Москви до міжнародного права, поставила під загрозу основи системи безпеки, сформованої
у післявоєнний період, породила її глибоку кризу, стала логічним завершенням тривалої «геостратегії реваншу», розпочала новий виток переділу планети.
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ВладимирТрофимович
РОССИЙСКАЯ АГРЕССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ КАК УГРОЗА МИРОВОЙ
СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье проанализированы причины, предпосылки, геополитическая и геоисторическая
цели агрессии России против Украины. Выяснено реакцию Запада на российскую
геостратегию реванша. Доказано, что гибридная война вызвала глубокий кризис мировой
системы безопасности.
Ключевые слова: российская агрессия, гибридная война, геостратегия реванша, кризис
системы безопасности.
Volodymyr Trofymovych
RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AS A THREAT TO GLOBAL SECURITY
In the article analyzes the causes, conditions, geopolitical and geohistorical goal of Russia’s
aggression against Ukraine. It was found the reaction of the West to Russia’s geostrategy revenge.
It is proved that hybrid warfare has created a deep crisis of the global security system.
Key words: Russian aggression, hybrid warfare, geostrategy revenge, security crisis.
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Мудраченко М. Друга партизанська бригада 1942–1944: від
партизанщини до партизанства. Вінниця, 2015. 568 с.
Рецензована праця вінницького краєзнавця Миколи Мудраченка присвячена одному із маловідомих радянських партизанських підрозділів – Другій партизанській бригаді ім. Й. Сталіна, яка
діяла на Вінниччині. Книга цього автора-упорядника відображує подієве тло історії руху Опору
на цьому терені через призму особистих поглядів його учасників – від утворення перших підпільних груп до формування партизанських загонів. Очевидно, що будь-яка некупюрована публікація джерел особистого походження стає важливим помічником для науковців і всіх тих, хто
цікавиться історією України та рідного краю, особливо, якщо вона здійснена на високому рівні.
Попри те, що партизанський рух активно досліджували у радянський час і почасти за незалежної України, ця тема все ще залишається недостатньо вивченою. Тому публікація нових
документальних пластів дозволяє свіжим поглядом подивитися на проблему зародження, організації та діяльності партизанського руху, зокрема, на Вінниччині. Зрозуміло, що опубліковані
джерела складають лише невеличку частину збережених документів, але й вони привідкривають завісу над особливостями руху Опору на терені Поділля.
Сюжетна канва праці показує, що підпілля на Вінниччині було сформоване з ініціативи незначної кількості місцевих жителів, яких, як доводять щоденники командира Другої партизанської
бригади Анатолія Кондратюка та члена міжрайонного підпільного комітету КП(б)У Вінницької
області Андрія Микитенка, підштовхувало розпочати боротьбу із німецькими окупантами бажання вижити в складній військово-політичній ситуації, що склалася у роки німецько-радянської війни. Звичайно, не потрібно відкидати і радянський патріотизм, який був властивим для
частини учасників партизанського руху.
Разом із тим, місцеві жителі, які залишилися в окупації, перебували під дилемою вибору :
співпрацювати з окупантами чи розпочати боротьбу з ними. Наприклад, А. Кондратюк 12 серпня 1942 р. записав у щоденнику свої роздуми про питання вибору українцями «меншого» (сталінщини) чи «більшого зла» (нацизму) : «Прихожу до висновку, що все зло лежить в середині
нашої країни. […] Народ не має ідеї. Бачить два зла : одне зло, слабше, бачив, сильніше – ні.
Хоче побачить. Тут погибель хто познав останнє, а рай – прошле для нього. Але тут ще буде
боротьба довга і вперта. Порозумнішають – поборять. Воювати треба вміло. Ворог добре вчить»
(с. 134 – 135).
Новизна рецензованої праці полягає в аналізі автором матеріалів новоутвореного фонду Анатолія Герасимовича Кондратюка у Державному архіві Вінницької області (ДАВіО, ф.Р. 6166),
який складається із 34 справ, що містять 801 документ. Уважне читання цих джерел підтверджує
думку, що в місцевостях, які перебували під німецькою окупацією, не було солідарності в боротьбі з німецькими загарбниками.
Для книги М. Мудраченка характерним є те, що автор провівши серйозну евристичну роботу,
найбільший наголос зробив на публікації історичних джерел. У першій її частині (1 – 3 розділи) він скрупульозно описав адміністративно-територіальний устрій, систему місцевих органів
влади та діяльність німецьких спецслужб.
Друга частина (4 – 8 розділи) показує діяльність радянського підпілля та Другої партизанської бригади ім. Й. Сталіна на Вінниччині. Тут акцент зроблений на публікації історичних документів (4, 5 і 7 розділи). Ознаки документальних джерел мають і спогади місцевих жителів та
партизанів, які знаходяться у додатках до 7-го розділу.
Власне, значну наукову цінність у праці М. Мудраченка, на нашу думку, мають щоденники
представників стихійного руху Опору А. Микитенка та А. Кондратюка, які є важливими джерелами з мікроісторії партизанства.Так, наприкінці жовтня 1943 р. останній, встановивши зв’язок
із представництвом Українського штабу партизанського руху (далі – УШПР) 3-го Українського
фронту, перейшов у його підпорядкування (с. 228) і таким чином став належати до організованого руху Опору.

144

ISSN 2409-6806. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

У цих джерелах особового походження описуються труднощі, з якими довелося зіткнутися
підпільникам і партизанам під час окупації на Вінниччині. По-перше, це побутові проблеми, що
виникли у період відсутності підтримки партійно-державних органів. По-друге, несприйняття
багатьма місцевими жителями спротиву підпільників і партизанів, адже їх дії провокували репресії німецьких поліційних органів проти селян (с. 71, 97, 143). Як наслідок, населення повідомляло гітлерівцям про місця перебування підпільників і партизанів (сс. 168, 172 – 173, 203). У
відповідь останні проводили позасудові розстріли «шпигунів», а їх майно конфісковували (с.
222 – 223). Крім того, А. Кондратюк неодноразово згадував також і про таку злободенну особливість повсякденного життя партизанів, як зловживання спиртними напоями (сс. 158, 159, 164,
185, 187, 211, 217, 224, 228, 233, 252).
Цінною є також опублікована післявоєнна кореспонденція А. Кондратюка. Вона показує,
по-перше, складності легітимації представників організованого радянського і стихійного руху
Опору у післявоєнний час, по-друге, вибіркову меморалізацію деяких партизанів, по-третє, особливості «хрущовської» політики пам’яті, що увінчалася штучним збільшенням кількості «народних месників», які боролися із гітлерівськими займанцями.
Вірогідно автор книги зазначив, що на початку війни партизанський рух в Україні мав ознаки стихійного спротиву (с. 96), адже напади на поліцаїв і німецьких військовиків часто були
помстою місцевих жителів за вчинені їм та їхнім родинам кривди. Коли ж партизани увійшли в
підпорядкування УШПР, їх дії стали більш організованими, оскільки відтоді вони виконували
накази командування, що виходили не лише від місцевих потреб, а й фронтових чинників.
Дискусійною є позиція М. Мудраченка стосовно визнання райхскомісара України Еріха Коха
агентом радянських спецслужб (с. 39). Автор базує свою думку на тому, що, по-перше, німецький державний службовець не був притягнений Нюрнберзьким трибуналом до відповідальності, по-друге, його не стратили і, по-третє, він дожив до глибокої старості, перебуваючи за гратами. На нашу думку, такі висновки не узгоджуються із цілями Радянського Союзу під час війни
та політикою, яку проводив Е. Кох в Україні. Якщо стверджувати, що встановлення жорстокого
режиму в райхскомісаріаті Україна (далі – РКУ) було за вказівкою Кремля, як це роблять деякі
дослідники [10], то варто задуматися, чи потрібно було це тоді йому ? Очевидно, що ні, оскільки
радянські спецслужби та партизани в тилу ворога намагалися розгойдати ситуацію, а втрата потенційних прихильників радянської влади на Волині не була метою СРСР.
Зрештою, ймовірним було збереження життя Е. Коху радянськими та польськими спецслужбами за можливе знання місця перебування так званої Бурштинової кімнати (с. 39). Зокрема,
це підтверджують документи, що зберігаються в Інституті Національної Пам’яті Польщі, які
досліджував польський тижневик «Rzeczpospolita». Згідно з ними, спецслужби СРСР і ПНР після війни дійсно розшукували бурштинові скарби, втрачені під час війни. Зі слів Е. Коха, коштовності він сховав в одному із бункерів у Кенігсберзі (зараз Калінінград), який був основним
місцем перебування гауляйтера Східної Пруссії у 1941 – 1944 рр.. Очевидно, що саме через
пошуки втрачених дорогоцінностей смертельний вирок, винесений Е. Коху 1959 р., замінили на
«лікування» (!). Дивно лікувати того, кого незабаром мали стратити. Відтоді колишнього ката
українців утримували у зразкових умовах у польській в’язниці м. Барчево аж до його кончини
у 1986 р. [17].
Журналіст Богдан Юрчук помітив цікавий факт: згідно законодавства ПНР, якщо присуджену смертну кару не виконували протягом десяти років, вона автоматично замінювалася на 25
років позбавлення волі. У її кримінальному кодексі не було передбачено довічного ув’язнення
[16]. Тому утримання Е. Коха після відбуття двадцятип’ятирічного терміну потрібно вважати
незаконним. Зрештою, таємнича Бурштинова кімната не була знайдена, а відтак історія про причетність до неї Е. Коха все більше схожа на ще один міф, витворений Другою світовою війною.
Потребує уточнення сентенція автора про встановлення тривладдя Альфреда Розенберга,
Германа Герінга та Генріха Гіммлера на окупованих територіях (с. 100). Варто зазначити, що
управлінська вертикаль зі створенням РКУ була централізованою і діяла за схемою – фюрер
(А. Гітлер) – райхсміністр (А. Розенберг) – райхскомісар (Е. Кох). Однак, райхсміністерство у
справах східних окупованих територій було територіальним органом влади, тому у сферу його
компетенції інколи втручалися інші центральні установи Третього райху, зокрема ті, що займалися виконанням чотирирічного плану (Управління Чотирирічного плану, яким керував
Г. Герінг) та забезпечували поліційний контроль (Гестапо, СД і СС на чолі із райхсфюрером СС
Г. Гіммлером) [7, с. 29].
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До того ж, деструктивні явища в управлінській системі цивільної адміністрації РКУ виявилися також через конфлікт між А. Розенбергом та Е. Кохом. Його причина – принципова розбіжність між поглядами останніх у питанні становища населення України під німецькою окупацією. Прихильник жорсткої політики Е. Кох, заручившись підтримкою фюрера, не схвалював
помірковану політику А. Розенберга щодо українців. Унаслідок цього протиріччя остаточний
варіант вирішення найголовніших питань у РКУ визначався інколи не лише на рівні генеральних округ, а й гебітскомісаріатів. Частина ж німецьких функціонерів мала на меті усунутися
від конфлікту між райхсміністром та райхскомісаром, не виконуючи їхніх розпоряджень [6,
с. 57 – 59; 74 – 78].
Викликають питання твердження М. Мудраченка про те, що «під час окупації Вінниччина
відігравала роль резервуара, з якого забезпечувалися сільгосппродуктами Німеччина, Угорщина
та Румунія» (с.102). Очевидно, що Вінницька область не була унікальною в економічній політиці гітлерівців, адже кожний терен України певною мірою використовувався тоді як джерело
сировини.
Помилковою є теза автора, що у післявоєнний час Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України) носив таке ж найменування, що і зараз (с.
474). Насправді, із 1945 до 1991 рр. він називався «Партійним архівом Інституту історії партії
при ЦК Компартії України» та був філією Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС [8].
М. Мудраченко не звернув увагу на націоналістичне підпілля та повстанський рух. Певні
згадки про діяльність ОУН та УПА на Вінниччині все ж присутні у книзі (сс. 48, 56, 277, 415).
Однак, через неналежну увагу до українського повстансько-підпільного руху автору не вдалося
проаналізувати всі аспекти антинімецького спротиву у зазначеному терені. Відзначимо, що націоналістичне підпілля та УПА на Вінниччині знайшло значне відображення у працях істориків
та краєзнавців [1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 15].
Автору, на нашу думку, при підготовці праці потрібно було б використати документи ЦДАГО України, а не зосереджуватися на матеріалах ДАВіО. Так, у ЦДАГО України є фонд № 116,
присвячений Другій партизанській бригаді ім. Й. Сталіна. Аналіз цих документів дозволив би
глибше розкрити повсякденне життя та організаційно-військові особливості діяльності радянських партизанів на Вінниччині.
Попри те, що у книзі є науковий апарат – посилання на джерела та літературу, примітки та
коментарі упорядника, а також географічний покажчик, публікацію тут джерел варто віднести
до науково-популярного класу [12, с. 7]. Зокрема, наукове видання містить історичну й археографічну передмови та необхідні структурні елементи джерел (заголовок документа у відповідній виданню формі, дату, місце написання (якщо відомо), сам текст і архівний шифр) [5, с. 9].
Зазвичай, у документальних збірниках архівна легенда подається слідом за текстом історичного
джерела, а не у вигляді підрядкових посилань. Крім того, у наукових виданнях згадується фізичний стан оригіналів документів із поданням найголовніших їх параметрів (папір, чорнило,
формат, пошкодження тощо), а також спосіб запису (рукопис, машинопис, автограф) та автентичність тексту (оригінал, копія, засвідчена копія).
Опубліковані джерела усної історії (сс. 97 – 99, 373 – 378) мають також науково-популярний характер, оскільки інформація усного повідомлення максимально не збережена для читача.
Текст-транскрипція кожного джерела усної історії має забезпечуватися редакційним заголовком, який містить загальну характеристику джерела. У заголовку вказується : дата та місце
проведення інтерв’ю; прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце постійного проживання респондента; ім’я та прізвище інтерв’юера. До того ж, у джерелі мають бути виокремлені
слова респондента та особи, яка здійснювала інтерв’ю [11, с. LIX – LXII].
Варто також згадати, що у 8-му розділі, який присвячений епістолярним джерелам, не збережена хронологічна послідовність публікації документів. Так, спочатку розміщені джерела створені, у 1967 – 1969 рр., а потім слідують листи 1944 р..
Спрощена публікація джерел свідчить, що книга М. Мудраченка має, більшою мірою, науково-популярний характер і присвячена широким колам суспільства з метою поширення знань
про окупацію та партизанський рух на Вінниччині. Разом із тим, варто відзначити, що кращому
розумінню документів допомагають детальні коментарі упорядника.
Властивим для даної роботи є також відмова від текстуальних купюр при цитуванні архівних
документів. З одного боку, невтручання в текст історичного джерела надало автору можливість
неупереджено продемонструвати автентичність використаних матеріалів, з іншого – інколи ци-
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тування документів у нарисах супроводжується зайвими даними. (наприклад, на сс.. 43 – 44,
53 – 54, 59 – 61, 74, 76 – 78, 97 – 99). На нашу думку,якщо ж автор прагнув показати всі купюри
документів, то це потрібно було зробити в окремому розділі.
Помітно і те, що М. Мудраченко не продумав структуру роботи. Як на нас, спочатку потрібно
було подати читачу авторські нариси стосовно окупаційної політики та підпільно-партизанського руху на Вінниччині, а вже потім публікувати документи в окремому розділі. Тоді як нарис
про Другу партизанську бригаду ім. Й. Сталіна він розмістив у третьому підрозділі третього
розділу (сс. 297 – 311) після корпусу документів.
Таким чином, похибки, які є у рецензованій книзі показують, що автору потрібно було більше уваги звернути на структуризацію, оформлення та наукову корекцію праці. Попри це, книга
М. Мудраченка «Друга партизанська бригада 1942–1944: від партизанщини до партизанства» –
важливе джерело для дослідників руху Опору в Україні, що висвітлює зародження стихійного
спротиву німецьким окупантам на Вінниччині та подальшу його централізацію радянськими
партійно-державними органами. Увагу також заслуговує і публікація епістолярних джерел післявоєнного часу, які проливають світло на невмотивоване визнання деяких осіб не лише учасниками руху Опору, а й командирами вигаданих партизанських загонів.
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